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 ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ

 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

῾η ᾿ετήσιος πανήγυρις
τῆς ῾ιερᾶς μητροπολιτικῆς

μονῆς τῶν ῾αγίων
κυπριανοῦ καὶ ᾿ιουστίνης

TηΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπα
νηγύρισε λαμπρῶς, χάριτι Θεοῦ, 

ἡ ῾Ιερὰ Μητροπολιτικὴ Μονὴ τῶν 
῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς, μὲ τὴν συμμετοχή, 
ὅπως πάντοτε, μεγάλου πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν. 

῾Η Πανήγυρις συνεκέντρωσε Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀπὸ τὴν πρω
τεύουσα καὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, ὡς καὶ ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικό. 

● Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. ̓ Επισκόπου 
Γαρ δικίου κ. Κλήμεντος ὁ καθιερωμένος ̔ Αγιασμὸς διὰ τῶν ̔ Αγίων Κυ
πριανοῦ καὶ ̓ Ιουστίνης καὶ ἐτέθησαν εἰς προσκύνησιν τὰ ἱερὰ Λείψανα 
τῶν ἑορταζομένων ῾Αγίων.

᾿Αργότερα, στὶς 19:00΄, ἐτελέσθη μὲ ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ μεγα
λοπρέπεια ὁ Μέγας ῾Εσπερινός, στὸν ὁποῖον ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. 
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᾿Επίσκοπος ̓ Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Τοποτηρητὴς καὶ Προεδρεύων, μετὰ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου ᾿Επισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου, τῆς Ἀδελφῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, ὡς καὶ τῶν ἁγίων 
Ἀρχιερέων Νόρα κ. Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας, Λούνης κ. 
Σιλουανοῦ ἀπὸ τὴν Πιστόϊα τῆς Ἰταλίας, Χριστιανουπόλεως κ. Χρυ
σοστόμου, Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου ἀπὸ τὴν ῎Ετνα τῆς Καλιφορνίας τῶν 
Η.Π.Α., Μεθώνης κ. ᾿Αμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

Οἱ ̓ Αρχιερεῖς τῆς ̔ Ιερᾶς Συνόδου μας ̓́ Ετνα κ. Χρυσόστομος (Η.Π.Α.) 
καὶ Μακαριουπόλεως κ. ᾿Ιωάννης (Σουηδία) δὲν εἶχαν προσέλθει γιὰ 
λόγους ὑγείας.

Παρέστησαν ἐπίσης πολλοὶ Κληρικοί, προερχόμενοι, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν χώρα μας, ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, Σουηδία, ᾿Ιταλία, Ἀγγλία, Κένυα, 
Κονγκό, Βραζιλία καὶ Ρωσία, Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ πλήθη εὐλαβῶν. 

Δύο Ἱερεῖς, ὁ π. Ἀλέξανδρος Σιπάκιν ἀπὸ τὴν Ἁγία Πετρούπολι τῆς 
Ρωσίας καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος Μπουσίγκιν ἀπὸ τὸ Σάο Πάολο τῆς 
Βραζιλίας, ἦσαν ἀπὸ τὴν Ἀδελφὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς 
Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο, ὁ ὁποῖος 
ἀπέστειλε εὐχετήριο μήνυμα, ἀπουσίαζε δὲ ἡ καθιερωμένη Ἀντιπρο
σωπία τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρουμανίας, 
λόγῳ ἐσωτερικῶν προβλημάτων, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε ὁ Σεβασμ. Μη
τροπολίτης κ. Βλάσιος τὶς παραμονὲς τῆς Πανηγύρεως.

῾εόρτια Ὁμιλία στὸ τέλος τοῦ ῾Εσπερινοῦ ἀνέγνωσε ὁ Θεοφιλ. 
Τοποτηρητὴς καὶ Προεδρεύων κ. Κυπριανός,  ἀναφερθεὶς στὴν ἀλη
θινὴ στάσι καὶ ἀποστολὴ τῶν χριστιανῶν γυναικῶν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ 
θαυμαστοῦ παραδείγματος τῆς Ἁγίας Καλλιμάρτυρος καὶ Ἀθληφόρου 
Ἰουστίνης τῆς θεόφρονος.  

● Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης, στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προΐστατο 
ὁ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του Θεοφιλ. ̓ Επίσκοπος ̓ Ωρεῶν κ. Κυπριανός, 
ἐλειτούργησαν ἐπίσης οἱ προαναφερθέντες ἑπτὰ ̓ Αρχιερεῖς, ἔλαβαν δὲ 
μέρος δεκάδες ῾Ιερεῖς, τρεῖς Ἱεροδιάκονοι καὶ πολλοὶ ῾Υποδιάκονοι.

Μεταξὺ τῶν ἀναριθμήτων πιστῶν, συμπεριελαμβάνοντο ἀντιπρο

http://www.synodinresistance.org/pdfs/2013/10/16/20131016aPanyMon13/20131016aOmilia-MegEspPan10-13.pdf
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σωπεῖες ἀπὸ τὶς ῾Ιερὲς Μονές, ᾿Ενορίες καὶ Κοινότητές μας ῾Ελλάδος 
καὶ ἐξωτερικοῦ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνι
κοῦ, ὁ Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος Γαρδι
κίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία, ἀναφερθεὶς πρωτίστως 
στὴν αἴσθησι τῆς πνευματικῆς πα
ρουσίας, στὴν χαρὰ τῆς Πανηγύ
ρεως, καὶ τοῦ πρὸ ὀλίγων μόλις 
μηνῶν κοιμηθέντος Σεβασμ. Μη
τροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν Κυπριανοῦ, ὡς καὶ τῆς ἀνάγκης ὅπως 
ἀναπαύουμε καὶ χαροποιοῦμε αὐτόν· ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὴν ἀνάγκη 
καλύψεως τῆς πνευματικῆς ἀναζητήσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου μὲ 
Χριστό, ὅπως ἔπραξε ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα, γιὰ τὸ προσωπικὸ καὶ κοινωνι
κὸ καλό, καὶ ὄχι μὲ διάβολο, ὅπως ἔπραξε ἀρχικὰ ὁ φοβερὸς Μάγος 
Κυπριανός, πρὶν νὰ ἐπιστρέψη στὸν Χριστὸ καὶ να ἀναγεννηθῆ· γνώρι σε 
αὐτὸς ἐκ πείρας, ὅτι ὁ διάβολος δανείζει, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ ὑψηλὸ 
τόκο, ἀλλὰ ποτὲ δὲν χαρίζει, ἐνῶ ὁ Φιλάνθρωπος Κύριός μας τῆς 
Σταυρικῆς Ἀγάπης, χαρίζει πάντα τὰ παραπτώματα τῶν μετανοούντων 
τέκνων Του καὶ δίδει ἑκατονταπλασίως ζωὴν αἰώνιον. Ἡ ἐπιστήμη 
καὶ ὁ ὀρθὸς λόγος, ἡ παιδεία καὶ ἡ ὑλικὴ εὐμάρεια καὶ πρόοδος, δὲν 
καλύπτουν τὴν πληρότητα τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ χωρὶς 
ἀληθινὸ Θεὸ ὁδηγοῦν σὲ ἀπανθρωπία καὶ πλήρη καταστροφή· εἶναι δὲ 
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ἀπαραίτητη ἡ ὑπαρξιακὴ εὕρεσι νοήματος ζωῆς πρὸς σωτηρίαν, οἱ δὲ 
ἑορταζόμενοι Ἅγιοί μας ἀποτελοῦν ζωντανὰ παραδείγματα, ἀλλὰ καὶ 
πηγὲς δόσεως θείων δωρεῶν στοὺς ἐκζητοῦντας τὴν παρηγορητικὴ 
βοήθειά τους.

Μετὰ τὴν ᾿Απόλυσι τῆς πανηγυρικῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας 
Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔψαλε ἐντυπωσιακῶς, ὅπως καὶ στὸν Μέγα 
῾Εσπερινό, ὁ Χορὸς τῶν ῾Αγιοκυπριανιτῶν, ὁ Θεοφιλ. ᾿Αναπληρωτὴς 
Πρόεδρος κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε σύντομο ἑόρτιο Χαιρετισμό, εὐχα
ριστήσας καὶ τοὺς παρόντας ἐπισήμους, ὁ δὲ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος 
Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἀπηύθυνε ἐπίσης ἑόρτιο Χαιρετισμὸ ἑλληνιστί.

 Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς 
῾Ιερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν ῾Ιερῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων ῾Αγίων, 
σὲ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καὶ πνευματικῆς εὐφροσύνης, πρὸ δὲ τοῦ 
῾Ιεροῦ Ναοῦ ἐτελέσθη ᾿Αρτοκλασία.

Παρετέθησαν κεράσματα στὸ μεγάλο ᾿Αρχονταρίκι τῆς Μονῆς, 
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ὅπου ἀπηύθυναν ἑόρτιους χαιρετισμοὺς ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος 
π. Θεοφύλακτος, ὁ Σεβασμ. Νόρα κ. Μιχαήλ, ὁ Σεβασμ. Τριάδιτσα κ. 
Φώτιος, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης καὶ ὁ Βουλευτὴς 
Ἀττικῆς κ. Νικόλαος Καντερές.

Στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα Τράπεζα, ἑόρτιο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ 
Σεβασμ. Λούνης κ. Σιλουανός.

● Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, ἐτελέσθη μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τὸ καθ ιερω
μένο Κτητορικὸ Μνημόσυνο ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλή μεντα.

● Δόξα καὶ εὐχαριστία ἀναπέμπεται στὸν ̔́ Αγιο Τριαδικὸ Θεό, γιὰ τὴν 
μεγάλη δωρεὰ τῆς εὐλογημένης Πανηγύρεως τῶν Θαυματουργῶν ̔Αγίων 
μας Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γεγονὸς πνευματικῆς 
καὶ διορθοδόξου σημασίας, ἀλλὰ καὶ ̓ Αντιοικουμενιστικῆς Μαρτυρίας.




