Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τό Σάββατον, 22αν Ἀπριλίου / 5ην Μαΐου 2018, ἑωρτάσθη μέ μετάθεσιν ἡ ἑορτή τοῦ
ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
Α’. Εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος τοῦ
βορείου Ἰσραήλ.
Τῆς ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος,
συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Πρεσβυτέρων τῶν ὁμόρων κωμῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάγονται
εἰς τήν Μητρόπολιν Ἄκκρης καί μετέχοντος πολλοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ ἐκ τῆς Ἄκκρης
καί τῶν περιχώρων, ἐκδηλωσάντων τήν εὐλάβειαν αὐτῶν πρός τόν μέγαν τοῦτον
μάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Χριστιανοσύνης.
Β΄ Εἰς Λύδδαν
Εἰς τήν πόλιν τῆς Λύδδης, πλησιόχωρον τοῦ Τέλ-Ἀβίβ, γνωστήν εἰς τήν
ἀρχαιότητα ὡς Διόσπολιν, εἰς τάς πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὡς περιοχήν δράσεως
τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί εἰς τήν Χριστιανικήν περίοδον ὡς Γεωργιούπολιν ἐκ
τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἑωρτάσθη μέ μετάθεσιν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου μέ θείαν Λειτουργίαν, τῆς ὁποίας
προεξῆρξεν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν
Ἱερομονάχων καί διακόνων, τῇ συμμετοχῇ Ἑλλήνων, Ρωσσοφώνων καί Ρουμανοφώνων
προσκυνητῶν καί τῶν Ἑλληνορθοδόξων Ἀραβοφώνων κατοίκων τῆς Λύδδης.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος παρέθεσε
τράπεζαν.
Γ΄Εἰς Ἅγιον Γεώργιον Νοσοκομείου Ἱεροσολύμων.
Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἑωρτάσθη ἐπίσης καί εἰς τόν ἱερόν
ναόν τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μονῆς ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων, τῆς
ἀποκαλουμένης τοῦ Νοσοκομείου, ἐπειδή ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
Χρύσανθος εἶχεν ἱδρύσει εἰς αὐτήν νοσοκομεῖον.
Τῆς λειτουργίας τῆς ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξεν ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π.
Ματθαῖος τῇ συμμετοχῇ πολλῶν κατοίκων τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων καί
προσκυνητῶν εὐλαβουμένων τόν μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν
ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς ὁσιωτάτη μοναχή Πανσέμνη προσέφερε κέρασμα
εἰς πάντας.
Δ΄ Εἰς Ἅγιον Γεώργιον Ἑβραϊκῆς.
Εἰς τήν Μονήν ταύτην ἀποκαλουμένην τῆς Ἑβραϊκῆς ἐπειδή εὑρίσκεται εἰς τήν
Ἑβραϊκήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ
ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίαν τήν πρώΐαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Ἀπριλίου/
6ης Μαΐου 2018, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Δημήτριος, τῇ συμμετοχῇ κατοίκων τῆς
παλαιᾶς πόλεως Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίζουσα τήν Μονήν ὁσιωτάτη ἡγουμένη μοναχή
Ἄννα προσέφερε κέρασμα.
https://www.facebook.com/stgeorgemonastery/
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