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Ἐπὶ τῇ Δεκαετίᾳ τῆς Διακονίας αὐτοῦ 
πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας 

Ἱερὰ Ἀγρυπνία
ἐπὶ τῇ Δεκάτῃ Ἐπετείῳ τῆς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
6η Ὁκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ. 

Τὴν 5η πρὸς 6ην Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ 
τῇ Συνάξει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτό-

κου «῏Ω Πανύμνητε Μῆτερ» καὶ τῇ Μνήμῃ 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, ὁπότε συν-
έπιπτε καὶ ἡ δεκάτη Ἐπέτειος τῆς Χειρο-
τονίας εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ (6.10.2007), ἐτελέσθη εἰδικὴ Ἀγρυ-
πνία Δοξολογίας καὶ Εὐχαριστίας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.

Προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συμμε-
τεῖχαν δὲ ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεοδόσιος, ὁ  π. Σεραφεὶμ ἐκ Ντι-

βέγιεβο τῆς Ρωσίας, καὶ Ἱερεῖς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Ἱε-
ροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπρι-
ανίτης ὡς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑπο-
διάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος, 

Χρῖστος Κατσούδας, Ἀβραὰμ Ψάλ-
της καὶ Ἀπόστολος Φύκιας. 
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Μεταξὺ τῶν πολλῶν πνευ-
ματικῶν τέκνων, προσῆλθαν 
στὴν ἱερὰ Ἀγρυπνία καὶ Ἀντι-
προσωπεῖες τῶν Ἱερῶν Μο-
νῶν Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ἁγίων 
Ἀγγέλων καὶ Παναγίας Μυρ-
τιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν, μὲ τὶς 
σεβαστὲς Γερόντισσες Ταξι-
αρχία Μοναχὴ καὶ Εὐπραξία Μοναχή.

* * *
Στὴν πολὺ κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία ἐψάλη μία σύνθετος 

ᾈσματικὴ Ἀκολουθία, πρὸς τὴν Πανύμνητον Παναγία μας 
καὶ πρὸς τὸν ῞Αγιο ἔνδοξο Ἀπόστολο Θωμᾶ.

Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν εὐσεβῶν Ἀγρυπνιστῶν προσῆλθαν 
στὰ Ἄχραντα καὶ Ζωοποιὰ Μυστήρια τοῦ Χριστοῦ μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, στὴν σύντομη του Ὁμι-
λία πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν...», ἀπηύθυνε
εὐχαριστία στὸν Θεὸ γιὰ τὶς δωρεὲς τῆς Ἀγάπης Του καὶ 

ἐμνημόνευσε τοῦ Ἀειμνήστου πνευματικοῦ μας Πατρὸς καὶ 
Μητροπολίτου, «μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ὁποίου καὶ μόνον ἐπιτελοῦμε 
ὅ,τι ἐπιτελοῦμε»...
Ἀφοῦ παρατήρησε, ὅτι κάθε Ἐπέτειος εἶναι τὸ κλείσιμο 

ἑνὸς κύκλου καὶ ἡ ἀφετηρία μιᾶς νέας ἀρχῆς, ὡμολόγησε ὅτι 
οἱ δυσκολίες καὶ τὰ προβλήματα αὐξάνουν συνεχῶς, ὡς καὶ 
τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν καὶ διακονιῶν, ἀλλὰ ἐν μέσῳ αὐτῶν δε-
χόμεθα τὴν ἐνίσχυσι τῆς Χάριτος καὶ τοῦ Ἐλέους τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Ὁποῖος παραβλέπει τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ λάθη μας καὶ ἐκχέει 
τὴν Ἀγάπη, τὴν Εὐσπλαγχνία καὶ τὴν Ἐπιείκειά Του καὶ μᾶς 
ἐνδυναμώνει μυστικῶς...
Παρεκάλεσε τοὺς παρισταμένους νὰ εὔχωνται, ὅπως ἡ Δια-

κονία, τὴν ὁποίαν δέχθηκε πρὸ δέκα ἐτῶν μὲ ἐπίγνωσι τῆς ἀνα-
ξιότητος καὶ ἀνεπαρκείας του, ἀλλὰ μὲ ὑπο-

ταγὴ στὴν ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ εἶναι 
σύμφωνη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρὸς 
οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἡ ἀνάγκη τῶν προσευχῶν ὅλων εἶναι 

τόσο ἐπιτακτικὴ , ὅσο περισσότερο ἄνι-
σος, πολυμέτωπος καὶ πολυεπίπεδος γί-
νεται ὁ ἀγὼν τῶν Ποιμένων στὶς δύσκο-

λες ἡμέρες μας...
               * * *
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Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς 
Ἀγρυπνίας, ἡ φιλόξενος Ἀδελ-
φότης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
παρέθεσε σὲ ὅλους τράπεζα 
Ἀγάπης, πρὸς τιμὴν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας, 
στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ πο-
λυσέβαστος  Γέροντας π. Θεοδόσιος, ἐκ μέρους τῶν Μοναχῶν 
καὶ τῶν Λαϊκῶν, ἐξέφρασε τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν εὐγνωμο-
σύνη ὅλων πρὸς τὸν ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ Ποιμένα μας.

Εὐχήθηκε εἰς αὐτὸν ἔτη πολλὰ στὴν Ποιμαντι-
κή του Διακονία, καὶ τὴν πραγματοποίησι τοῦ 

μεγάλου Ὁράματος κάθε Μοναχοῦ: ἡ ἀγάπη 
πρὸς τὸν Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγία Μη-
τέρα Αὐτοῦ, ἡ ὁποία διακρίνει αὐτὸν, νὰ κα-
ταλαμβάνη ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ὕπαρξί 
του, μέχρι τῆς ποθητῆς ὥρας τῆς ἀκαταλύ-

του ἑνώσεως μαζί Τους στὸ ἀνέσπερο Φῶς τῆς 
Βασιλείας...

Ἀφοῦ συνέψαλαν ἅπαντες οἱ παρευ-
ρισκομένοι ἕνα ἔνθερμο «Ἄξιος», γιὰ 
νὰ ἐπισφραγίσουν τὴν καρδιακὴ αὐτὴ 
εὐχὴ καὶ εὐχαριστία, ἔλαβαν τὴν πα-
τρικὴ εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Ποι-
μένα μας, μαζὶ μὲ ἕνα ̓Αναμνηστικό, ἐπα-
ναλάβοντες καὶ προσωπικῶς τὴν ἔκφρασι 
τῆς ἀγάπης καὶ εὐγνωμοσύνης τους. 

† Γ.Ἱ.Μ.
Προσόμοιον. 

Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ Ξύλου.

«Σκέπε, διαφύλαττε Ἁγνή, 
ἐν τῇ τῶν πτερύγων Σου Σκέπῃ 

τὸν Ποιμενάρχην ἡμῶν·
δὸς αὐτῷ Παντάνασσα ἀναψυχὴν συνεχῆ,

καὶ τὰς θλίψεις φυγάδευσον τῇ Σῇ μεσιτείᾳ,
καὶ τὰ ἀσθενήματα τὰ τῆς ψυχῆς καὶ σαρκός,
ἵνα ἀενάως προσφέρῃ ὕμνους τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι,

Ἔλεος τὸ θεῖον κομιζόμενος». 

http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/04/20171104bEnthimioEpetXeirMitrop10-17.pdf

