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ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ   
 

Άσμα εισόδου: 
Στη σκέπη σου προστρέχουμε, Μαρία, 

γλυκιά Φανερωμένη Παναγιά, 
με πίστη, Θεοτόκε σ’ ανυμνούμε, 

τη χάρη σου ζητούμε ταπεινά. 
 

1. Μητέρα, τα παιδιά σου στη γιορτή σου 
εγκώμια σου ψάλλουν με χαρά 

κι ευλάβειας λουλούδια σου προσφέρουν, 
μ’ αγάπη απ’ τα βάθη της καρδιάς. 

 
2. Πανάχραντ’ είσαι Κόρη του Πατέρα, 

Χριστού του Λυτρωτή Μήτερ’ αγνή, 
ναός ιδανικός του Παρακλήτου, 
της πάνσεπτης Τριάδας εκλεκτή. 

 
3. Βασίλισσα Αγγέλων και Αγίων, 
παράδειγμα μαρτύρων φωτεινό, 

η πρώτη στη χορεία των Παρθένων, 
Παντάνασσα σεπτή των ουρανών. 

 
 
Εις το όνομα του Πατρός…. 
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1η ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ ΤΟ ΠΡΩΤΟΛΕΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΝΟΛΑΣΚΟ 
 
Ξεκινώντας το σημερινό μας ταξίδι  - προσευχή, πρώτος μας 

σταθμός είναι η γνωριμία του έργου του Αγίου Πέτρου 
Νολάσκο καθώς και η αξία της ανιδιοτελούς  προσφοράς στη 
ζωή μας. 

 
Ιστορική αφήγηση: Στις αρχές του 13ου αιώνα οι 

μωαμεθανοί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της 
Ισπανίας. Χιλιάδες χριστιανοί συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι 
ή και μεταφέρονται στην Αφρική, όπου πουλιούνται ως 
σκλάβοι. Υποφέρουν τα πάντα, κινδυνεύουν ακόμη και 
την πίστη τους να χάσουν.  Ο Άγ. Πέτρος Νολάσκο 
εγκατεστημένος με την οικογένειά του στη Βαρκελώνη 
της Ισπανίας ένιωθε βαθιά θλίψη βλέποντας την άθλια 
κατάσταση στην οποία ζούσαν οι χριστιανοί που είχαν 
γίνει σκλάβοι. Έτσι το 1203 μεταμορφώθηκε σε έμπορο, 
για να εισχωρήσει πιο εύκολα ανάμεσα στους 
Μωαμεθανούς, και στη Βαλένθια απελευθέρωσε 300 
σκλάβους πληρώνοντας τα λύτρα με δικά του χρήματα. 
Επειδή, όμως, εξαντλήθηκε η περιουσία του, ενώθηκε με 
άλλους γενναιόδωρους και ευγενείς νέους, για να 
συγκεντρώνουν προσφορές, και έτσι κάθε χρόνο 
απελευθέρωναν μερικές ομάδες σκλάβων. 

 
Συμβολική πράξη: Το φιλανθρωπικό έργο του Άγιου 

Πέτρου Νολάσκο και των υπόλοιπων θα μιμηθούμε όλοι 
εμείς τώρα προσφέροντας ο καθένας από εμάς σε 
κάποιον που πραγματικά το έχει ανάγκη.. σε μία γειτονική 
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οικογένεια... σε ένα παιδί που πεινάει.., μετατρέποντας 
αυτό το καλάθι στο καλάθι της προσφοράς, της αγάπης. 

(Μουσική υπόκρουση) 
 
Σκέψεις: Πόσο εύκολο είναι άραγε για τον καθένα από 

εμάς να προσφέρει κάτι δικό του, ακόμη και από το 
υστέρημά του, σε κάποιον που το έχει περισσότερη 
ανάγκη; Πόσοι από εμάς προβαίνουμε στην 
καθημερινότητά μας σε έργα γενναιοδωρίας, όπως ο Άγιος 
Πέτρος Νολάσκο; Είναι εύκολο για όλους μας να ζητάμε, 
να ζητάμε από την οικογένειά μας, το σύντροφό μας, τους 
φίλους μας. Πόσο εύκολο, όμως, είναι να δίνουμε; Και 
πόσο μάλλον όταν δεν μας το ζητάνε; Ο Πατέρας μας 
έδωσε τα πάντα.. χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς 
προϋποθέσεις.. Και όμως εμείς όχι μόνο σε πράξεις 
ευχαριστίας δεν προβαίνουμε, αλλά καθημερινά δείχνουμε 
να το ξεχνάμε και να επιζητούμε περισσότερα. Δεν είναι 
άραγε αυτό αχαριστία; Δεν αντιβαίνει στο έργο 
γενναιοδωρίας του Αγίου Πέτρου Νολάσκο και όλων όσων 
καθημερινά προβαίνουν σε αντίστοιχες πράξεις; Ας τα 
σκεφτούμε για λίγο όλα αυτά και ας αποφασίσουμε 
σωστότερα πως θα δράσουμε την επόμενη φορά που 
δούμε κάποιον συνάνθρωπό μας να χρειάζεται τη βοήθειά 
μας και όταν όλα αυτά που έχουμε μας φανούν λίγα.  

 
Ψαλμός 110 

Θα δοξολογήσω τον Κύριο με όλη την καρδιά μου,*  
στο συμβούλιο των δικαίων και στη σύναξη. 

Μεγάλα τα έργα του Κυρίου,*  
όσοι τ’ αγαπούν, ας τα στοχάζονται. 

Λαμπρό και μεγαλοπρεπές το έργο του,*  
η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων. 
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2η ΣΤΑΣΗ  
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ/ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

ΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
Δεύτερος σταθμός μας είναι η ίδρυση του τάγματος της 

λύτρωσης. Η στιγμή αυτή θα είναι μια πρόκληση για μας  
να απελευθερωθούμε από τα δικά μας δεσμά. 

 
Ιστορική αφήγηση: Στα 1218, την παραμονή της εορτής 

της απελευθέρωσης του Αποστόλου Πέτρου από τον 
Άγγελο, η Παναγία, μητέρα όλων των ανθρώπων, 
εμφανίζεται σε 3 ευλαβείς και πιστούς άνδρες, την ίδια 
νύχτα και σε τρεις διαφορετικούς τόπους. Τους εκφράζει 
την επιθυμία της να ιδρύσουν ένα νέο Μοναχικό Τάγμα 
που θα έχει ως ιδιαίτερο σκοπό την απελευθέρωση και τη 
σωτηρία των δυστυχισμένων αιχμαλώτων, με κάθε 
δυνατό τρόπο, ακόμη και με την προσφορά της ίδιας της 
ζωής των Μοναχών. Οι τρεις αυτοί άνδρες ήταν ο λαϊκός 
Πέτρος Νολάσκο, ο ιερέας Ραϊμούνδο ντε Πενιαφόρ και ο 
βασιλιάς της Αραγωνίας Ιάκωβος. Στις 10 Αυγούστου 1218, 
ο Πέτρος Νολάσκο ίδρυσε επίσημα το «Τάγμα της 
Λύτρωσης», μέσα στον καθεδρικό ναό του Τιμίου Σταυρού 
της Βαρκελώνης, υιοθετώντας τον Μοναχικό Κανόνα του 
Αγ. Αυγουστίνο.    

 
Συμβολική πράξη: Η ίδρυση του τάγματος ήταν 

καταλυτική για την απελευθέρωση πολλών αιχμαλώτων. 
Ας γονατίσουμε, λοιπόν, και ας ενώσουμε χιαστί τα χέρια 
μας δημιουργώντας μία αλυσίδα, συμβολίζοντας έτσι την 
αιχμαλωσία που βίωναν οι σκλάβοι και ας πάρουμε λίγο 
χρόνο να σκεφτούμε για την σκλαβιά που υπάρχει στην 
εποχή μας. Τώρα, λέγοντας όλοι μαζί το Πάτερ Ημών, ας 
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νιώσουμε τη λύτρωση, την ελευθερία που λαβαίνουμε 
καθημερινά από τον Πατέρα μας μέσω της προσευχής. 

(Μουσική υπόκρουση) 
 
Σκέψεις: Όλοι μας γινόμαστε καθημερινά δέσμιοι όχι 

μόνο των προβλημάτων μας, αλλά και των θέλω μας, των 
υποχρεώσεών μας. Όλοι μας αναζητούμε μία στάλα 
ανάσας, μία στάλα ελευθερίας. Οι περισσότεροι από εμάς 
αναζητούμε να τη γευτούμε μέσα από τα επίγεια αγαθά, 
συνήθως μάλιστα από τα υλικά. Ξεχνάμε, όμως, πως τα 
επουράνια αγαθά κρύβουν την πραγματική ελευθερία. 
Ξεχνάμε πως η ανάσα που επιζητούμε είναι η ανάσα ζωής 
που μας έδωσε ο Πατέρας μας.  

 
Ψαλμός 110 

Θέλησε να μνημονεύονται τα θαυμάσιά του,* 
φιλάνθρωπος και σπλαχνικός ο Κύριος. 

Έδωσε τροφή σ’ αυτούς που τον φοβούνται,*  
αιώνια θα θυμάται τη διαθήκη του. 

Την ισχύ των έργων του ανήγγειλε στον λαό του,* 
 και τη γη των εθνών τούς έδωσε κληρονομία. 

 
 
 

3Η ΣΤΑΣΗ  
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ/ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 

 
Στο τρίτο σταθμό της προσευχής μας μελετούμε  τα ταξίδια 

των μοναχών του τάγματος και την απελευθέρωση που 
πρόσφεραν στους σκλάβους αλλά και το έργο όλων των 
μοναχών σήμερα που συνεχίζουν να προσφέρουν ελπίδα 
μέσα στον κόσμο. 
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Ιστορική αφήγηση:  Η «λύτρωση», η απελευθέρωση των 

σκλάβων δηλαδή, γινόταν πληρώνοντας «λύτρα» (σε 
χρήμα ή σε άλλα είδη) στο αφεντικό του σκλάβου. Το 
ποσό κυμαινόταν ανάλογα με την ηλικία, την κοινωνική 
και οικονομική θέση, και τη σωματική κατάσταση του 
σκλάβου. Στον έρανο συνέβαλαν άνθρωποι από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις, ακόμη και οι οικογένειες που είχαν 
κάποιο μέλος τους σκλάβο σε αραβική χώρα. Οι επιδρομές 
των Σαρακηνών ήταν συνεχείς από την αρχή του 13ου 
αιώνα στα παράλια της Ισπανίας, Γαλλίας, Σαρδηνίας, 
Σικελίας και νότιας Ιταλίας. Γι αυτό το λόγο,  οι 
«λυτρώσεις» προετοιμάζονταν με μεγάλη επιμέλεια. 
Προηγείτο μια θρησκευτική ιεροτελεστία πριν 
επιβιβαστούν στο πλοίο για την Αφρική. Κάθε αποστολή 
ήταν γεμάτη κινδύνους, εξαιτίας των πειρατών που 
λυμαίνονταν τη Μεσόγειο, τα συχνά ναυάγια, την 
πιθανότητα προδοσίας από τους άραβες, οι οποίοι 
κρατούσαν όχι μόνο τα χρήματα αλλά και τους 
«λυτρωτές» ως σκλάβους, περιμένοντας πληρωμή από μια 
επόμενη λύτρωση. Πολυάριθμοι ήταν οι μοναχοί που 
πέθαιναν, ακόμη και με φρικτό θάνατο, εκτελώντας αυτές 
τις λυτρωτικές αποστολές. 

 
Συμβολική πράξη: Ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου 

των μοναχών της Λύτρωσης που όντας προσηλωμένοι 
απόλυτα στο σκοπό τους διέθεταν ακόμη και την ίδια 
τους τη ζωή για αυτόν, αλλά και για όλους τους μοναχούς 
του σήμερα που προσπαθούν καθημερινά για έναν 
καλύτερο κόσμο ας γράψουμε ο καθένας από εμάς στο 
καραβάκι που κρατάμε από μία δέηση ελπίδας και 
δύναμης για αυτούς.   
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Η Ομάδα 2, όταν θα έχει ολοκληρώσει, μπορεί να ανεβεί 
με ησυχία και τάξη προς την αγία τράπεζα στη συμβολική 
θάλασσα και να τα τοποθετήσει εκεί για να ταξιδέψουν 
μαζί τους, συντροφεύοντάς τους στο έργο τους. 

(Μουσική υπόκρουση) 
 
Σκέψεις: Διαπλοκές, μετανάστες, άνθρωποι στους 

δρόμους από τη μία μέρα στην άλλη. Τι μπορεί να 
προκαλέσει άραγε ένας πόλεμος; Δυστυχία μόνο. Και όλοι 
οι ισχυροί, όλοι αυτοί που τον προκαλούν, καθισμένοι 
ήσυχοι στην ασφαλής καρέκλα τους. Αλλά υπάρχει και η 
άλλη πλευρά. Άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους 
στο να κάνουν τη ζωή όλων αυτών που υποφέρουν 
καλύτερη. Μοναχοί που καθημερινά αν και οι ίδιοι είναι 
ασφαλής διακινδυνεύον για να σώσουν τους 
συνανθρώπους τους. Γιατί όλους όσους υποφέρουν, όλους 
αυτούς που καθημερινά βλέπουμε εμείς στο δρόμο και 
είτε απλά τους λυπούμαστε είτε ακόμη χειρότερα απλά 
τους προσπερνάμε, εκείνοι τους βλέπουν σαν αδέλφια 
που χρειάζονται τη βοήθειά τους. Και τους την 
προσφέρουν τόσο απλόχερα, αψηφώντας κινδύνους, 
αψηφώντας μεροληψίες και κατεστημένα. Έτος το φετινό 
της αφιερωμένης ζωής, αφιερωμένο σε αυτούς τους 
ανθρώπους που όχι απλά φαντάζονται έναν ειρηνικό πιο 
αγαπημένο, αδελφωμένο κόσμο αλλά κάνουν πράξη τα 
οράματά τους, όχι μόνο μέσω της προσευχής αλλά και 
μέσω των έργων τους. Ας αναλογιστούμε για λίγο τι 
κάνουμε εμείς στην καθημερινότητα μας για να κάνουμε 
πραγματικότητα έναν καλύτερο κόσμο και ας 
προσευχηθούμε για όλους τους μοναχούς έτσι ώστε όχι 
μονάχα να αντλήσουν δύναμη να συνεχίσουν τα έργα 
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φιλανθρωπίας που κάνουν αλλά και για να βρουν νέους 
συνοδοιπόρους στο έργο τους.  

Μετά τη συμβολική πράξη ας προσευχηθούμε όλοι μαζί 
για τους αδελφούς μας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους 
στο Θεό, για να είναι δυνατοί να συνεχίσουν το Θεόσταλτο 
έργο τους. 

 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Κύριε Θεέ, σε κάθε εποχή κάλεσες γυναίκες και άνδρες 
να ζήσουν μια ζωή ευσπλαχνίας  

δια της φτώχιας, της αγνότητας και της υπακοής. Κατά 
τη διάρκεια αυτού του Έτους Αφιερωμένης Ζωής, σε 

ευχαριστούμε για αυτούς τους θαρραλέους μάρτυρες της 
πίστης, αυτά τα παραδείγματα ζωής  

για μας, τα οποία μας εμπνέουν.  
Η αναζήτηση μιας άγιας ζωής μάς ωθεί  

να προσφέρουμε τελειότερα τον εαυτό μας σε Εσένα. 
Συνέχισε να εμπλουτίζεις την εκκλησία Σου, 

 καλώντας τέκνα, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι, έχοντας 
βρει «τον πολύτιμο μαργαρίτη»,  

εκτιμούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο  
την Βασιλεία των Ουρανών. 

 Δια μέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,  
του Υιού Σου, που ζει και βασιλεύει με Σένα, 

 εν τη ενότητι του Παναγίου Πνεύματος,  
εις τους αιώνες. Αμήν. 

 
Ψαλμός 110 

Έργα των χεριών του η αλήθεια και το δίκαιο,* 
αξιόπιστες όλες οι εντολές του, 

αμετάβλητες στους αιώνες των αιώνων,* για να 
τηρούνται με ακρίβεια κaι ειλικρίνεια. 
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Λύτρωση απέστειλε στον λαό του,* επικύρωσε τη 
διαθήκη του αιώνια. 

Άγιο και φοβερό το όνομά του:* αρχή σοφίας ο φόβος 
του Κυρίου. 

Σύνεση καλή σε όσους τις εφαρμόζουν!* Η εξύμνησή του 
διαρκεί αιώνια. 

 
 
 

4Η ΣΤΑΣΗ  
ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ/ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ 

 
Σε όλη αυτήν την πορεία η Παναγία ενέπνεε και συνόδευε 

αυτό το έργο, φωτίζοντας την πορεία των μοναχών. Το ίδιο 
κάνει και σήμερα, αποτελώντας το φώς στα βήματα της 
ζωής μας. 

 
Ιστορική αφήγηση: Το 1272 οι συντάκτες του 

Καταστατικού καθόρισαν ότι το Τάγμα των Μοναχών της 
Λύτρωσης θα είχε το όνομα «Παναγία της Λύτρωσης», 
επειδή από την αρχή ήταν υπό την προστασία της 
Παναγίας. Αυτός ο τίτλος προήλθε από αυτό που έλεγε ο 
βασιλιάς Αλφόνσος 10ος, ο Σοφός : «η λύτρωση των 
σκλάβων είναι έργο μεγάλης αξιομισθίας», δηλαδή 
ευσπλαχνίας, έννοιες που αποδίδονται με την ίδια λέξη 
Merced. Οι μοναχοί θεωρούν την Παναγία, ως μητέρα δική 
τους αλλά και σκλάβων, για την αιώνια σωτηρία των 
οποίων πρέπει να ενδιαφέρονται οι μοναχοί. 

 
Συμβολική πράξη: Η Παναγία, για τους μοναχούς της 

Λύτρωσης αποτελούσε την πυξίδα στα απελευθερωτικά 
τους ταξίδια, αποτελούσε το φως της ελευθερίας για τους 
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σκλάβους που έφευγαν από τα δεσμά τους. Αυτό το φως, 
λοιπόν, θα ζωντανέψουμε σήμερα εμείς εδώ, ανάβοντας, 
τα παιδιά της 3ης ομάδας, από ένα κερί ρεσό και 
τοποθετώντας το μπροστά από την εικόνα της Παναγίας 
της Φανερωμένης ως ένδειξη ευχαριστίας απέναντί Της, ως 
ένδειξη της φλόγας της ελπίδας που θέλουμε να 
φουντώσει ξανά στις καρδιές όλων των ανθρώπων. 

(Μουσική υπόκρουση) 
 
Σκέψεις:  Σήμερα, μπορεί οι σκλάβοι με την κυριολεκτική 

σημασία τους να έχουν ελαττωθεί αισθητά από τότε, 
θεωρούνται, όμως, ως σκλαβιά όλοι εκείνοι οι κίνδυνοι και 
οι αγωνίες που χαρακτηρίζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι 
οποίοι ποθούν όχι μόνο τη σωματική σωτηρία αλλά και 
την αιώνια. Η Παναγία που συμμετείχε στη Λύτρωση των 
ανθρώπων, συνεχίζει με αγάπη το έργο της ως συνήγορος 
και διάκονος της σωτηρίας. Είναι αυτή που καθημερινά 
αγκαλιάζοντας το καθένα από εμάς σαν παιδί της, 
φροντίζει σα Μητέρα μας να ξεφύγουμε από την 
πνευματική σκλαβιά με την οποία καθημερινά ερχόμαστε 
αντιμέτωποι, όχι μόνο μέσω του καταιγισμού που 
δεχόμαστε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και 
μέσω των κατεστημένων της καταναλωτικής κοινωνίας 
στην οποία ζούμε. Ας προσπαθήσουμε, επομένως, να 
ξεφύγουμε ο καθένας από εμάς από τη σκλαβιά στην 
οποία καθημερινά βρισκόμαστε και ας αναζητήσουμε την 
πραγματική μας ελευθερία στον Πατέρα μας, μία 
ελευθερία αιώνια. 

Μετά τη συμβολική πράξη, ας επικαλεστούμε όλοι μαζί 
την Παναγία μας να μεσιτεύσει για όλα τα παιδιά της 
λέγοντας το Χαίρε Μαρία. 
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Χαίρε Μαρία 
Χαίρε Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου; 

Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο 
Καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς.* Αγία Μαρία, Θεοτόκε, 
παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα 

του θανάτου μας. Αμήν 
 
 
 

5Η ΣΤΑΣΗ  
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ/ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 

ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 
Το ταξίδι μας για την γνωριμία του τάγματος της λύτρωσης 

ολοκληρώνεται. Η Παναγία όμως συνεχίζει να είναι δίπλα σε 
κάθε παιδί της πάνω στη γη. 

 
Ιστορική Αφήγηση: Το Τάγμα της «Παναγίας της 

Λύτρωσης», που κατά τόπους ονομάζεται επίσης «του 
Ελέους», «της Φανερωμένης», «της Χάριτος συνεχίζει 
ακόμη και στις μέρες μας το έργο του. Ο άγιος Πέτρος 
Νολάσκο ποτέ δε χειροτονήθηκε ιερέας. Ήταν ο 
Ηγούμενος όλων των μοναχών του, μεταξύ των οποίων 
υπήρχαν και ιερείς, αλλά ο ίδιος έμεινε ως το τέλος 
ταπεινός δούλος της Παρθένου Μαρίας και ιππότης του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο τέλος της ζωής του, βαριά 
άρρωστος και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, έλαβε το 
Ευχέλαιο και την Αγία Ευχαριστία και αφού παρότρυνε 
τους αδελφούς του να αγαπούν πάντα τους αιχμαλώτους, 
άρχισε να απαγγέλλει με χαρά και αγάπη τον ψαλμό 110: 
«Θα δοξολογώ τον Κύριο με όλη την καρδιά μου». Όταν 
έφθασε στο στίχο: «Απέστειλε λύτρωση στο λαό του» 
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παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό με ειρήνη. Ήταν 
μεσάνυχτα, παραμονή των Χριστουγέννων 1256.  

Το εικόνισμα της «Παναγίας της Φανερωμένης», στον ναό 
που βρισκόμαστε σήμερα, απεικονίζει την Παναγία να 
προστατεύει με τον μανδύα της αντιπροσωπευτικά μέλη 
της Εκκλησίας: Πάπα, Επίσκοπο, Βασιλικό ζεύγος κλπ., 
μεταξύ των οποίων και έναν μοναχό του Τάγματος της 
“Λύτρωσης”, του οποίου εμπνεύστρια όπως έχουμε ήδη 
πει θεωρείται η ίδια. 

 
Συμβολική πράξη: Η Παναγία δεν είναι μονάχα 

εμπνεύστρια του τάγματος της Λύτρωσης. Έχει κατά 
καιρούς εμπνεύσει πολλούς μοναχούς και μοναχές για να 
αφιερωθούν στο φιλανθρωπικό και μοναχικό τους έργο. Η 
Παναγία, όμως, πέρα από αυτό είναι και μητέρα όλων των 
ανθρώπων. Όλων μας. Αναγνωρίζοντας την Παναγία μας 
ως μητέρα όλου του κόσμου, καλείται ο καθένας από εμάς 
να γράψει σε μία αυτοκόλλητη καρδιά το όνομά του, την 
οποία στη συνέχεια θα κολλήσει πάνω στην υδρόγειο 
σφαίρα, συμβολίζοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη μας 
που μέσω της σημερινής μας προσευχής θέλουμε να 
συντροφεύει όλο τον κόσμο πάντα μέσω του άγρυπνου 
βλέμματος της Μητέρας μας. 

 
Σκέψεις: Είναι Μητέρα όλων μας η Παναγία, γιατί δεν 

παύει ούτε στιγμή να μεσιτεύει για τη σωτηρία όλων μας 
με τη θέρμη της αγάπης, που μόνο μια πάναγνη μητρική 
καρδιά μπορεί να έχει. Είναι όμως και Μητέρα, καθενός 
από μας η Παναγία. Έτσι την αισθανόμαστε όλοι, γι’ αυτό 
την επικαλούμαστε σε κάθε δύσκολη ώρα, γι’ αυτό 
προσφεύγομε σ’ αυτή σε κάθε πόνο ή χαρά. Κι αυτό πολύ 
δικαιολογημένο. Γιατί έζησε ως μητέρα κατά την επίγεια 
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ζωή της. Πέρασε τα χρόνια που έζησε στη γη μέσα στη 
φροντίδα για τον Υιό της. Η ταπείνωσή της δεν σταμάτησε 
με τη γέννηση του Χριστού, αλλά συνεχίστηκε σ’ όλα τα 
κατοπινά χρόνια. Μέσα στη καθημερινή σιωπή της 
μητρικής φροντίδας κύλισε ολόκληρη η ζωή της, Έζησε ως 
μητέρα και αγάπησε ως μητέρα, αλλά και πόνεσε ως 
μητέρα όλες εκείνες τις δύσκολες ώρες του Πάθους του 
Χριστού. Αυτή της η ζωή, μέσα στη καθημερινή σιωπή της 
αγάπης, την κάνει να βρίσκεται πιο κοντά μας, δίπλα μας, 
έτοιμη να ακούσει κάθε αίτημά μας. Από αυτή τη 
συναίσθηση πηγάζει και η δική μας εμπιστοσύνη στο 
μεσιτικό της ρόλο, είτε για παράκληση προς το Θεό για να 
μας συγχωρήσει κάποιο ανόμημα είτε για την εκπλήρωση 
κάποιου αιτήματος όταν προσφύγουμε στην αγάπη της. 

 
Ομιλία Επισκόπου. 
Ευλογία από τον Επίσκοπο. 
 
Ολοκληρώνουμε την σημερινή μας προσευχή με την 

προσκύνηση του εικονίσματός της Παναγίας της 
Φανερωμένης, ψάλλοντας τον ύμνο της, δείχνοντας με αυτό 
τον τρόπο την ευγνωμοσύνη μας απέναντί Της. 

 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
1. Μπρος στην άγια σου εικόνα συναγμένοι, 

με λατρεία, Παναγιά Φανερωμένη, 
τον Υιό σου και Θεό μας προσκυνούμε 
και τη δόξα του μαζί σου ανυμνούμε. 

 
Επωδός: Μεγαλύνει, μεγαλύνει η ψυχή μου το Θεό 

και το πνεύμα μου δοξάζει το Σωτήρα Χριστό. 
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2. Όταν έφθασε η ώρα να λυτρώσει 

και τον άνθρωπο απ’ το θάνατο να σώσει, 
σένα θέλησε να έχει ως μητέρα 

και να γίνεις τ’ ουρανού η Πλατυτέρα. 
 

3. Σαν του κρίνου ευωδιά η σύλληψή σου, 
σαν του ρόδου τη χαρά η γέννησή σου! 

Την ελπίδα της ζωής στη γη χαρίζει, 
ο λαός ο εκλεκτός πανηγυρίζει. 

 
4. Των αιώνων είσαι η κεχαριτωμένη, 
μεταξύ των γυναικών η ευλογημένη! 

Με το "γένοιτο" απ’ τα ύψη το Μεσσία 
δώρο θείο μας προσφέρεις, Παναγία. 
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