
■ Στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας 
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 

Μία ἰσχυρὰ ὤθησις στὴν Ἁγνότητα, 
τὴν Ἐγρήγορσι καὶ τὴν Προσευχὴ

Τ ὸ Σάββατο, 26η Ἰουλίου 2020 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε
μὲ ἰδιαιτέρα τάξι καὶ πνευματικὴ ὀμορφιὰ 

ἡ Ἱερὰ ἱστορικὴ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας 
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, στὶς 
Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται θεο-

φιλῶς ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα Μοναχή. 
Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο 

καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας, ἐχοροστά-
τησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, 
συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεο-
δοσίου καὶ Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν συμμετεῖχαν, μεταξὺ τῶν
ὁποίων ἦσαν καὶ οἱ σεβαστὲς Γερόντισσες Ξένη Μοναχὴ 
(Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Θρακομακεδώνων) καὶ Ταξιαρ-
χία Μοναχὴ (Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων). 

* * *
Ἐψάλη μία εἰδικὴ ᾈσματικὴ Ἀκο-

λουθία (Κτητορική), ποίημα καὶ δέη-
σις τοῦ Σεβασμ. πνευματικοῦ Πατρὸς 
τῆς Ἀδελφότητος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ, ἡ ὁποία ἔχει συντεθῆ ἀπὸ 
προϋπάρχουσες Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας, καὶ ἐμπλουτισθῆ μὲ 
κατανυκτικὰ Μεγαλυνάρια Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια, ἀλλὰ 
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καὶ εἰδικὰ προσόμοια καὶ ἰδιόμελα Τρο-
πάρια εὐγνωμοσύνης καὶ δεήσεως 
πρὸς τὴν Ἁγία Προστάτιδα τῆς Μονῆς, 
ὡς καὶ τὸν Ὁσιώτατον Κτήτορα Αὐτῆς 
Ἅγιον Ἱερώνυμον Ἁγιοπαυλίτη. 

Λόγῳ τοῦ ἀσταθοῦς βροχεροῦ και-
ροῦ, ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν χαριτοβρύτων 
Λειψάνων τῆς ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος, ὡς καὶ τοῦ 
Ὁσίου Κτήτορος τῆς Μονῆς Γέροντος Ἱερωνύμου, ἔγινε στοὺς 
ἐσωτερικοὺς διαδρόμους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τῶν Κλη-
ρικῶν καὶ Μοναχῶν, ἡ δὲ τελέτη τῆς Ἀρτοκλασίας στὸν εὐ-
τρεπισμένο αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ μεγάλου 
πλήθους εὐσεβῶν.

Ὁ Ἑσπερινὸς ὡλοκληρώθηκε μὲ σύν-
τομη ἑόρτια Ὁμιλία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ 
Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἀναφέρ-
θηκε 

● στὰ μεγάλα χαρίσματα καὶ θαύμα-
τα τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, τὰ ὁποία 
ἔχουν καταστήσει Αὐτὴν δημοφιλῆ σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη, 

ἰδιαιτέρως δὲ στὴν ἄσκησι τῆς ἁγνότητος καὶ παρθενίας, 
μία ἄσκησι, ἡ ὁποία στὶς ἡμέρες μας εἶναι ὄχι μόνο πολὺ σπά-
νια, ἀλλὰ καὶ συνήθως ἀντικείμενο χλεύης καὶ ὑποτιμήσεως, 
ἐνῶ στὴν ἐποχή τῆς Ἁγίας ἡ κοινωνία, ἂν καὶ ἐλάτρευε τὰ εἴδω-
λα, περιέβαλε μὲ σεβασμὸ τὶς παρθένες... Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, 
τόνισε ὁ Θεοφιλέστατος, ὅσοι νέοι καὶ νέες ἀναλαμβάνουν μὲ 
γενναιότητα τὸν ἀγῶνα αὐτὸ τῆς ἁγνότητος, θὰ λάβουν ἀπὸ 
τὸν Χριστό μας ἐνδοξότερο στέφανο ἀπ᾿ αὐτὸν τῆς Ἁγίας... 

* * *Μετὰ διακοπὴν εἴκοσι λεπτῶν (20’), προκειμένου νὰ προσ-
κυνήσουν οἱ πολυπληθεῖς πιστοὶ τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα καὶ τὰ τίμια 
Λείψανα, συνεχίσθη ἡ Ἀγρυπνία μὲ τὸν Πανηγυρικὸ Ὄρθρο 
καὶ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία, τῶν ὁποίων προΐστατο 
ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Στὸ πέρας τῆς πνευματικῆς αὐτῆς 
πανδαισίας, ὁ πολυσέβαστος Ποιμέ-
νας μας 

● ὑπενθύμισε τὴν σημασία τοῦ ὀνό-
ματος τῆς ἑορταζούσης Ἁγίας, ἡ Ὁποία 
μᾶς προτρέπει νὰ προπαρασκευαζώ-
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μεθα συνεχῶς γιὰ τὴν συνάντησί μας 
μὲ τὸν Σωτῆρά μας Χριστόν... Δὲν γνω-
ρίζουμε πότε καὶ πῶς Ἐκεῖνος θὰ μᾶς 
καλέση... Ὁ Ἴδιος μᾶς παρήγγειλε: «Γί-
νεσθε ἕτοιμοι...».

Ἡ ἑτοιμασία αὐτὴ συνίσταται στὴν 
ἐγρήγορσι τῶν «φρονίμων παρθένων», στὴν ἐπιμέλεια δηλαδή 
νὰ διατηροῦμε τὸ λυχνάρι τῆς ψυχῆς μας ἀναμμένο, μὲ τὴν 
ἀγάπη μας πρὸς Ἐκεῖνον, καὶ μὲ τὴν ἄσκησι τῆς ταπεινοφρο-
σύνης, τῆς ἀγάπης καὶ συγχωρητικότητος, τῆς ἐλεημοσύνης, 
ὡς καὶ τῆς ψυχικῆς καὶ σωματικῆς ἁγνότητος...

Καλούμεθα ἐπίσης ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐ-
λέει Θεοῦ ἀξιωθήκαμε νὰ γνωρίσουμε
 Αὐτόν, νὰ κάνουμε προσευχὴ γιὰ ὅλον 
τὸν κόσμο, ἰδιαιτέρως στὶς ἡμέρες αὐτές,
κατὰ τὶς ὁποῖες βλέπουμε νὰ κορυφώνε-

ται ἡ Ἀποστασία, ἀλλὰ καὶ νὰ πολλαπλασιάζωνται οἱ συμφο-
ρές, οἱ κίνδυνοι καὶ ἡ ἀπελπισία τῶν ἐν ἀγνοίᾳ ἀνθρώπων... 
Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη μας γιὰ τὸν κόσμον ὅλον...

Εἴθε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ νὰ εἶναι ὁδηγὸς καὶ βοηθός μας 
στὸ ἄθλημα αὐτὸ τῆς ἑτοιμασίας, της ἐγρηγόρσεως καὶ τῆς 
προσευχῆς, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνουμε σκηνώματα τοῦ 
Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ διακο-
νοῦμε γιὰ τὴν σωτηρία τῶν Ἀδελφῶν μας...

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρυ-

πνίας, ἡ φιλόξενος Ἀδελφότης τῆς 
Μονῆς κατὰ τὸ ἱερὸν ἔθος παρέ-
θεσε τράπεζαν Ἀγάπης, στὴν διάρ-
κεια τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμ. Ποιμέ-
νας μας ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ εὐ-
χαριστίες στὴν σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα καὶ τὶς Ἀδελ-
φές γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ φιλοξενία, ὡς καὶ πνευ-
ματικὲς παραινέσεις καὶ προτροπές.

† Γ.Ἱ.Μ.

«Καλλιμάρτυς θεία, καὶ παρθένων χαρά, 
Ἀχαρνῶν Σε προστασίαν ἀνέδειξεν,

ἡ λαμπρὰ Μονή Σου ὦ Παρασκευή».
(ἐκ τῶν Μεγαλυναρίων Ἐγκωμίων,

 «Κυπριανοῦ»)
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