Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Τρίτην, ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, 26ην Δεκεμβρίου 20188ην Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Σύναξις
τῆς Θεοτόκου, ἤτοι ἡ συγκέντρωσις ἡμῶν τῶν πιστῶν, διά νά
προσφέρωμεν τήν ὀφειλομένην τιμήν πρός τήν Θεοτόκον, ὡς τήν
κατ᾽ ἐξοχήν ὑπουργήσασαν εἰς τό μυστήριον τῆς ἐκ Πνεύματος
Ἁγίου καί ἐξ αὐτῆς Ἐνανθρωπήσεως καί κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:
Α.
Εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης, προεξάρχοντος ἐν χοροστασίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν
καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μετεχόντων τῶν
Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί πολλῶν προσκυνητῶν καί ψάλλοντος τοῦ
Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τούτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου μετά τῆς
χορῳδίας «Ὁ Τρόπος» ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Κωνσταντίνου
Ἀγγελίδου. Ἐν ψαλμῳδίᾳ ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τά
Πατριαρχεῖα, ἔνθα καί ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός.
Β. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Χωρίον
τῶν Ποιμένων, ἀνεγερθέντα ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πνευματικοῦ τῆς
Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου Ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ.
Ἐνταῦθα τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἔλαβε χώραν πορεία ἀπό τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῶν Προπατόρων τῆς Κοινότητος τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων ἕως
καί τοῦ Προσκυνήματος τῶν Ποιμένων τοῦ Πατριαρχείου. Μετά τήν
πορείαν ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί
μετεχόντων τοῦ ἡγουμένου τοῦ Προσκυνήματος Ἀρχιμανδρίτου π.
Ἰγνατίου καί τῶν Πρεσβυτέρων τῆς Κοινότητος καί τῶν Ὀρθοδόξων
πιστῶν τῆς πόλεως, τούς ὁποίους καί φιλοφρόνως ἐδεξιώθη ὁ
ἡγούμενος καί ἀνακαινίζων τό Προσκύνημα τοῦτο Ἀρχιμανδρίτης π.
Ἰγνάτιος.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης 27ης Δεκεμβρίου 2018/ 9ης Ἰανουαρίου
2019 ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ.
Ἰωακείμ ἐν συμμετοχῇ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.
Γ. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Θεοτόκου εἰς τήν πλησιόχωρον τῆς
Βηθλεέμ πόλεως τῆς Μπετζάλλας διά θείας Λειτουργίας ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἑλενουπόλεως κ. Ιωακείμ ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος
ἀραβιστί καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς πόλεως.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Κοινότης ἐδεξιώθη εἰς τήν
παρακειμένην αἴθουσαν τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

