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■ Στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο

 Τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο 
τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ

17η Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Τρίτη πρὸ τῆς Πεντη-
 κοστῆς, 17η Μαΐου 2017 

ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ 
Ἰουνίας, ἐτελέσθη στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης πολυαρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία καὶ 
ἱερὸν Μνημόσυνον ἐπὶ τῇ τετάρτῃ Ἐπετείῳ τῆς πρὸς Κύριον 
ἐκδημίας τοῦ Ἀειμνήστου Πατρός, Γέροντος καὶ Μητροπο-
λίτου μας Κυπριανοῦ († 17 /30.5.2013).

Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Συνελει-
τούργησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καὶ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Προσῆλθε πλῆθος εὐσεβῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ 
Ἀειμνήστου, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ καὶ τὴν 
Περιφέρεια, οἱ ὁποῖοι ἕνωσαν τὶς εὐγνώμονες προσευχές 
τους μὲ αὐτὲς τῆς Ἁγιοκυπριανιτικῆς Ἀδελφότητος, γιὰ τὴν 
αἰώνιον ἀνάπαυσιν τοῦ ἀοιδίμου Κτήτορος καὶ πρώτου Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὡμίλησε ὁ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στοὺς 
σταθμοὺς τῆς ζωῆς τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου καὶ στὰ 
χαρίσματα Αὐτοῦ, ἐπισημάνας τὴν μεγάλη εὐαισθησία τῆς 
ἀγαπώσης καρδίας του.

Μετὰ τὸ κατανυκτικὸ Μνημόσυνο καὶ τὸ Τρισάγιον στὸ 
ἱερὸ Μνῆμα τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου, ἔγινε μικρὰ δε-
ξίωσις στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε σὲ δύο χαρακτηριστικὰ τοῦ 
ἤθους τοῦ μακαριστοῦ Πατρὸς καὶ Ὁδηγοῦ μας, γνωρίσμα-
τα τῆς βαθειᾶς αὐτοῦ ταπεινοφροσύνης: τὴν δίψα νὰ ζητῆ 
συμβουλὲς ἢ γνῶμες ἀπὸ πεπειραμένους Πνευματικοὺς καὶ 
τὴν ἑτοιμότητα νὰ ἐπισκέπτεται καὶ γνωρίζει πρόσωπα, 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶχε πληροφορηθῆ, ὅτι 
ἔχουν πνεῦμα Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε στὰ πνευματικὰ 
τέκνα καὶ τοὺς ἐγγόνους τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου 
μας νὰ  διαφυλάττουν εὐγνωμόνως τὴν Παρακαταθήκη του, 
τόσο πολύτιμη στοὺς δύσκολους καιρούς μας...

Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 

ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, 
αἰωνία ἡ Μνήμη!

† Γ.Ἱ.Μ.  


