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■ Στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»

Ἁγιασμὸς ἐπὶ  τῇ Ἐνάρξει
τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

1η Σεπτεμβρίου 2017  

Tὴν Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 
2017, † Ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ἔτους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας Ὠρωποῦ καῖ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανὸς ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ στὰ κοινὰ Γραφεῖα τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ αὐτῆς Συλ-
λόγου « Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Θεοδόσιος, Ἡγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 
ὁ Ἱερολογ. Διάκονος π. Ἰωσήφ, οἱ πολυσέβαστες Γερόντισσες 
Ταξιαρχία Μοναχή, Εὐπραξία Μοναχὴ καὶ Ἰουστῖνα Μονα-
χή, τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου καὶ 
ἀρκετοὶ πιστοί, μέλη καὶ συμπαραστάται τοῦ πολυσχιδοῦς 
Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνέγνωσε τὴν 
Εὐχὴν εἰς Ἐκκλησιαστικὴν Διακο-
νίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας 
μας εὐλόγησε διὰ τοῦ Ἁγιασμοῦ 
τοὺς πιστούς, τοὺς χώρους τῶν 
Γραφείων, τῆς Ἀποθήκης καὶ τῆς 
Διανομῆς τῶν ἀγαθῶν, καθὼς 
καὶ τὸ γειτονικὸ Κοινωνικὸ Παν-



2

τοπωλεῖον τῆς Μητροπόλεως.
Οἱ φιλόξενες Διακόνισσες τοῦ 

Συλλόγου προσέφεραν κέρασμα 
σὲ ὅλους τοὺς παρόντες. Ὁ δὲ 
Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἀπηύ-
θυνε θερμὲς καὶ ἐνθαρρυντικὲς 
εὐχὲς στοὺς Διακονοῦντας στὸ 

Ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους προέτρεψε 
νὰ ἀσκοῦν τὴν Διακονίαν τους μὲ τὴν ἐπίγνωσι καὶ τὴν βε-
βαίαν ἐλπίδα , ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ Κύριος τοῦ Ἔργου.

Εἴμεθα ὀλίγοι, ὑπενθύμισε, ἀλλὰ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν ἡ 
δύναμις τοῦ Χριστοῦ τελειοῦται. Ἀρκεῖ μὲ τὴν ταπείνωσι, τὴν 
ἀγάπη καὶ τὴν μετάνοιά μας νὰ ἀνοίγουμε τὸν δρόμον γιὰ νὰ 
ἐργασθῆ ὁ Θεὸς δι᾿ ἡμῶν, εὐχαῖς τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ 
Μητροπολίτου μας.

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
« Ἅγιος Φιλάρετος» εὐχήθηκε 
ἐπίσης εὐλογημένη, εἰρηνικὴ καὶ 
καρποφόρο τὴν νέα Περίοδο, 
καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη 
ὅλων γιὰ τὴν ποιμαντικὴ φροντί-
δα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

* * *
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ἐργα-

στηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας», στὴν Δημοτικὴ 
Ἑνότητα τῆς Φυλῆς, ὁ εὔσπλαγχνος Ποιμένας μας ἔδωσε καὶ 
στὰ Μέλη –ὑπευθύνους καὶ μαθητεύοντες– τῶν διαφόρων 
Ἐργαστηρίων καὶ Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  τὴν χαρὰ 
νὰ τελέση ὁ ἴδιος τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξι τῶν δραστηριο-
τήτων αὐτῶν, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Πανοσιολογ. π. 
Θεοδόσιο, καὶ νὰ τοὺς ἀπευθύνη εὐχὲς καὶ λόγον οἰκοδομῆς.

Παρεκάλεσε ἰδιαιτέρως τοὺς Διακονοῦντας νὰ διατηροῦν 
τὴν αἴσθησι τῆς ἱερότητος τοῦ ἔργου, τὸ 

ὁποῖο ἐπιτελοῦν: κάθε Διακονία στὸ 
Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἁγιάζει, ἂν 
βεβαίως τὴν ἐπιτελοῦμε, ὅπως μᾶς 
παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 

«μετὰ φόβου καὶ τρόμου». 
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Ὑπεγράμμισε ἐπίσης τὴν σημα-
σία νὰ μὴν προσκολληθοῦμε στὸ ἴδιο 
τὸ ἔργο, νομίζοντες ὅτι κάνουμε κάτι 
σπουδαῖο, ἀλλὰ νὰ ἀναχθοῦμε μέσῳ 
τῶν ποικίλων αὐτῶν δραστηριοτή-
των στὸν οὐσιαστικὸ στόχο μας, δη-
λαδὴ τὴν ἕνωσι μας μὲ τὸν Χριστό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσέφερε στὸ Ἐργα-
στήριο ἕνα προσωπικό του «ἐργόχειρο»: ἕνα Κείμενο τοῦ  
Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, ἀπόσπασμα τοῦ «Ἐγχειριδίου» 
του «Περὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων», μὲ εἰδικὴ ἀνα-
φορὰ στὴν ψυχωφελῆ ἐπίδρασι τῆς Ἁγιογραφίας, τὸ ὁποῖο 
εἶχε, κατὰ τὴν συνήθειάν του, ἰδίαις χερσὶ «φιλοκαλήσει»...

Ὁ Ἱερολογ. Διάκονος π. Γαβριὴλ 
Ἁγιοκυπριανίτης εὐχαρίστησε ἐκ 
μέρους ὅλων τὸν Σεβασμ. Μητροπο-
λίτη μας καὶ ἐπικαλέσθηκε τὶς προ-
σευχές του γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν 
πολυτίμων προτροπῶν του.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας μετέβη στὸ πλησι-
όχωρο πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος», τὸ ὁποῖο θὰ 
ἄνοιγε τὶς «πύλες» του γιὰ τὰ μαθήματα τὴν ἑπομένη, γιὰ νὰ 
εὐλογήση μὲ τὸν Ἁγιασμὸ τοὺς χώρους αὐτοῦ.

Δόξα καὶ εὐχαριστία τῷ Θεῷ ἡμῶν, τῷ Δοτῆρι παντὸς ἀγαθοῦ! 
† Γ.῾Ι. Μ.


