
■ «Μάρτυς τῆς Πίστεως καὶ Μάρτυς τῆς Ἀγάπης »

Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις
τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ 

τοῦ ἐκ Δεσφίνης
(1900-1944)

Τὴν Πέμπτη, 22α Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., 
ἑώρτασε μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Μυρο-

φόρο καὶ Ἰσαπόστολο Μαρία τὴν 
Μαγδαληνὴ καὶ τὴν Παρθενομάρ-
τυρα Μαρκέλλα, ὁ Νέος Ἱερομάρτυς 

Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Δεσφίνης, τὴν Ἁγιότητα 
τοῦ Ὁποίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν 

Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά-
δος διεκήρυξε ἐπισήμως τὴν Τρίτη, 22.7.2015 ἐκ. ἡμ., στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου, στὴν Δάφνη Ἀθηνῶν.

* * *
Στὸν αὐτὸ Ἱερὸ Ναό, πανηγυρικὰ εὐπρεπισμένο, ἐτελέσθη 

καὶ ἐφέτος γιὰ τρίτη φορὰ ἡ Ἑορτὴ τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου.
Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς, τῇ εὐγενῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακα-

ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἐχοροστάτησε 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Στυ-
λιανὸς Τομαής, Ἐφημέριος τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ, π. Κωνσταντῖνος Τερζά-
κης καὶ π. Σωτήριος Γιούλης, ὁ Ἱερο-
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διάκονος π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπρι-
ανίτης καὶ ὁ εὐλαβέστατος Ὑπο-
διάκονος Χρῖστος Κατσούδας.

Στὸ μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ 
θαυμάσια Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωσήφ, ἔργο τοῦ «Ἐργαστη-
ρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονο-

γραφίας» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, «καλωσώριζε» τοὺς 
εὐσεβεῖς, τὸ δὲ μυροβόλο τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου Αὐτοῦ, 
τὸ ὁποῖο θησαυρίζεται στὸν Ἱερὸ Ναό, λιτανεύθηκε καὶ τέθη-
κε εἰς προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν κατὰ τὴν Λιτήν.

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε 
τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐχαρίτωσε τὸν Ἅγιο Ἰωσὴφ καὶ τὸν ἐνεδυνά-
μωσε, ὥστε νὰ δώση μαρτυρία γιὰ τὴν τήρησι τῆς Πατροπαρα-
δότου Πίστεως καὶ τὸ Ευαγγελικὸ Ἦθος ἕως τοῦ Μαρτυρικοῦ 
αὐτοῦ θανάτου.
Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ εἶναι Μάρτυς τῆς Πίστεως, ἀλλὰ καὶ Μάρτυς 

τῆς Ἀγάπης, διότι κατήγγειλε τὸ ἀδελφοκτόνο μῖσος, ἐκάλεσε 
σὲ μετάνοια καὶ συμφιλίωσι τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως καὶ τοῦ  
Ἔθνους καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα του ἐξ αἰτίας τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ τῆς 
Ἀγάπης.
Εἴθε νὰ πρεσβεύη γιὰ μᾶς καὶ νὰ μᾶς ἐμπνέη , ὥστε νὰ μὴν διευ-

ρύνουμε τὰ «χάσματα», ἀλλὰ νὰ λειτουργοῦμε ὡς «γεφυροποιοί», 
ὡς μαθηταὶ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης, πρὸς ἕνωσιν τῶν διεστώ-
των καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Γνησίας Μαρτυρίας τῆς  Ἐκκλησίας μας. 

* * *
Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε, μὲ 

τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου κ. Καλλινίκου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπί-
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. 

Στὸ Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλειτουργὸ προεξῆρχε 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας κ. Καλλίνικος, συλλει-
τουργούντων τῶν Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ 
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος, ἀρκετῶν Ἱερέων καὶ δύο 
Ἱεροδιακόνων.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνι-
κοῦ, ἑόρτια καὶ ἐμπεριστατωμένη
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Ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὸν 
Βίο, τὴν Ὁμολογία καὶ τὴν Θυσία 
τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου νέου Ἱερο-
μάρτυρος.

Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας κ. 

Καλλίνικος ἐξέφρασε ἑόρτιες εὐχὲς εἰς ἅπαντας τοὺς συμμε-
τέχοντας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ εὐ-
λαβὴς καὶ δραστήριος Ἐφημέριος 
Αἰδεσιμολογιώτατος π. Στυλιανὸς 
παρέθεσε ἑόρτια Τράπεζα στὸν 
ἱερὸ Κλῆρο, τὶς Ἀντιπροσωπίες 
τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων 
καὶ τοὺς εὐλαβεῖς ἱεροψάλτες στὸ 
Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

* * *
Εἴθε ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ 

Χριστοῦ μας, Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Δεσφίνης, ἡ Μαρτυρία καὶ τὸ Μαρ-
τύριο τοῦ Ὁποίου εἶναι τόσο σημαντικὰ καὶ σωστικὰ στὴν 
ἐποχή μας, στὴν ὁποία ἡ Ἀποστασία κορυφοῦται, νὰ μᾶς στε-
ρεώνη μὲ τὶς πρεσβεῖες του στὴν κατ᾿ ἄμφω Γνησιότητα τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας καὶ παντὸς 
τοῦ κόσμου. Ἀμήν!

† Γ.Ἱ.Μ.
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