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Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλῆς Ἀττικῆς
2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. 

Η ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι στὴν ὁμώνυμη 

Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονή τους στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 1/14.10.2014, τελέσθηκε ὁ Μέγας 
Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Εὐρίπου καὶ 
Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ 
Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ Βορείου Ρωσίας 
κ. Σωφρόνιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Μητρο-
πολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. 
Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Βλάσιον, καὶ 
οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρό-
σιος, Νόρα κ. Μιχαὴλ ἐκ Σαρδινίας, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φω-
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τικῆς κ. Αὐξέντιος ἐξ Ἔτνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α., Βοηθὸς τοῦ 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἔτνα κ. Χρυσοστόμου.

Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτε-
ρικὸ (Ρουμανία, Ἰταλία, Κένυα, Η.Π.Α., Βραζιλία), ὡς καὶ μεγάλο 
πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. 

Ἔψαλε ἑόρτια καὶ μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ὁ Χορὸς 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τὸν Μουσικολ. Ἱερομ. π. Διονύσιον Ἁγιο-
κυπριανίτην.

Πρὸ τοῦ Δι ̓ εὐχῶν, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς 
ἀπηύθυνε λόγον οἰκοδομητικόν, μὲ τίτλον: «Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀξιο-
πρέπειά μας καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ χυδαίου - Τὸ Ἀντίδοτο τῆς Ἐξα-
γνιστικῆς Μετάνοιας»,  

τονίσας τὴν θλιβερὰν διαπίστωσιν περὶ τῆς κυριαρχίας σήμερα 
τοῦ εὐτελοῦς καὶ χυδαίου σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς, 
καὶ τῶν ἐρωτημάτων ποὺ θέτουν καὶ εἰς ἡμᾶς οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι, 
ὥστε νὰ ἀποφύγουμε τὴν συμμετοχή μας σὲ αὐτὴ τὴν διαβρωτικὴ 
πνευματικὴ διαδικασία, καὶ νὰ ἀποτελοῦμε Μάρτυρες τῆς Θείας 
Ἀγάπης καὶ Εὐσπλαγχνίας στὸν κόσμο, βιοῦντες τὴν Μετάνοιαν 
καὶ καλοῦντες εἰς αὐτήν.

Στὴν ὅλη πανηγυρικὴ ἱερὰ Ἀκολουθία ἦταν ἔκδηλη ἡ εὐλογία 
ἀπὸ τὴν βίωσι τῆς ἐπιτευχθείσης κατὰ Θεὸν Ἑνώσεώς μας τοῦ 
περασμένου Μαρτίου.

Στὴν μικρὰ δεξίωσι, ἡ ὁποία ἐπακολούθησε στὸ Μεγάλο 
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πασχαλίου χαρᾶς 
καὶ εὐφροσύνης, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ἐδέχθη 
τὶς εὐχὲς καὶ γιὰ τὴν ὀνομαστική του Ἑορτὴ ἀπὸ τοὺς Σεβασμ. 
Ἰουστῖνο, Χρυσόστομο καὶ Σωφρόνιο, ὡς καὶ ἀπὸ τοὺς Θεοφιλ. 

http://www.hsir.org/pdfs/2014/10/17/20141017aOmilia+MhtropEspPanhgAK2014.pdf
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Φώτιο καὶ Αὐξέντιο.
* * *

Τὸ πρωῒ τῆς Τετάρτης, 2/15.10.2014, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος 
Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος 
καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσότομος, ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἁγίας Πετρου-
πόλεως καὶ Βορείου Ρωσίας κ. Σωφρόνιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι 
Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμα-
νίας, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Νόρα κ. Μιχαήλ, 
Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. 

Συνελειτούργησε πεντηκοντὰς περίπου Ἱερέων καὶ δεκὰς Δι-
ακόνων.

Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.
Θεῖον Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου, ἀναφερθεὶς 

στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ὡς 
τόπο ἀενάου δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, στὴν κλῆσι τῶν ἑορταζομένων 
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Ἁγίων στὴν Θεία ζωή, διὰ τῆς ἀπαρνήσεως τῆς μαγείας καὶ τῆς 
ἀκολασίας· στὸ ὀρθὸ φρόνημα καὶ τὸ εὐσεβὲς βίωμα ποὺ οἱ Ἅγιοι 
μᾶς καλοῦν μὲ τὸ παράδειγμά τους νὰ ἐπιδείξουμε, πρὸς ἔλευ-
σιν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ φυγάδευσιν τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν· 
καὶ στὴν καλὴν ἀλλοίωσιν τῆς Χάριτος, τὴν ὁποίαν βιώνουμε στὸ 
γαλήνιο λιμάνι τῆς ἑορταζομένης Μονῆς ἐν Ἀγάπῃ καὶ Ἀληθείᾳ, 
εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.   

Ἐκοινώνησαν πολλοὶ πιστοί, κατόπιν τῆς προβλεπομένης προ-
ετοιμασίας, ἀπὸ τρία ἅγια Ποτήρια.

Στὴν Ἀπόλυσι, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς εὐχα-
ρίστησε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς συμμετασχόντας στὴν ἱερὰ 
Πανήγυρι, ἐκφράσας τὴν αἴσθησι τῆς βιώσεως τοῦ Μυστηρίου 
τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμ. Πειραιῶς κ. Γερόντιος, προέβη σὲ ἐνημερωτι-
κὴ ἀνακοίνωσι περὶ τῆς Διακηρύξεως τῆς Ἁγιότητος ὑπὸ τῆς Ἱε-
ρᾶς ἡμῶν Συνόδου τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης 
(† 1966), ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ λάβη χώραν τὴν πρωΐαν τῆς ἑπο-
μένης στὴν Αἴγινα.

Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τοῦ τμήματος τῶν 
Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι 
πρὸ τοῦ Ναοῦ.
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Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, σὲ σύντομη 
προσλαλιά του, ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ εὐλογίες, ὡς καὶ τὴν συγκί-
νησί του ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔλαβε πρὸ 35ετίας στὴν Ἱερὰ αὐτὴ 

Μονὴ τὴν χάριν τῆς Ἀρχιερω-
σύνης, ἀναμνησθεὶς τῆς πα-
λαιᾶς συνδέσεως καὶ φιλίας 
του μὲ τὸν νῦν Μητροπολίτη 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἐκφράσας 
καὶ τὶς σεβαστικὲς εὐχές του 
γιὰ τὴν ἀνάπαυ σι τοῦ μακα-
ριστοῦ Κτήτορος Αὐτῆς Μη-

τροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ, τονίσας τὸ θεμέλιον τῆς ἀληθοῦς 
Πίστεως στὴν ἐκκλησιαστική μας Ἕνωσι καὶ ὅτι παρὰ τὴν ἀνα-
ξιότητά μας ὁ Κύριός μας δὲν θὰ ἐγκαταλείψη τὴν χειμαζομένη 
Ἐκκλησία Του, οὔτε τὴν δοκιμαζομένη Πατρίδα μας. 

* * *
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 Ἐν συνεχείᾳ, στὴν δεξίωσι στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μο-
νῆς, εὐχὲς ἐξέφρασαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Νόρα κ. Μιχαὴλ καὶ 
Γαλατσίου κ. Διονύσιος.
 Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Μονῆς, παρετέθη ἡ συνήθης μο-
ναστηριακὴ-πανηγυρικὴ τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κλη-
ρικούς, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν, εὐλογίες ὅμως 
καὶ τρόφιμα εἶχαν διανεμηθῆ καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας 
στὸν προκυνηματικὸ χῶρο Αὐτῆς. 
 Ἐπρόκειτο πράγματι γιὰ μία πολὺ εὐλογημένη Πανήγυρι, μὲ 
διορθόδοξο χαρακτῆρα Ἀγάπης καὶ Ἑνότητος ἐν Ἀληθείᾳ· γιὰ μία 
ἀνεκτίμητη θεία Δωρεά!




