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Καστορίας Σεραφείμ: ”Με ευλάβεια να στραφούμε
απόψε στην Παναγία μας”
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Κατανυκτική ιερά αγρυπνία τελέσθηκε απόψε στον περικαλλή Ιερό Ναό του αγίου
Νικολάου στην Λάρισα, όπου για δεύτερη ημέρα εκτίθεται εις προσκύνησιν η τιμία
Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία με καρτερία και πόθο ψυχής προφθάνουν
για να την προσκυνήσουν τα πλήθη των ευσεβών χριστιανών.
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κ.Σεραφείμ, ο οποίος τόνισε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιγνάτιο
ότι “έφτασα στην Λάρισα για να προσκυνήσω την τιμία Ζώνη της Παναγίας μας
και να λάβω την ευλογία της, αλλά παράλληλα και για να σας συναντήσω, όπως
ακριβώς έπραξα και πριν από 21 έτη, τέτοια ημέρα, όπου προσκυνώντας στην
πόλη του αγίου Αχιλλίου, ανεχώρησα μέσω Κατερίνης για την βυζαντινή πόλη της
Καστοριάς, προκειμένου να ενθρονισθώ με την χάρη του Θεού στον περίπυστο
θρόνο της!”
Μετά την τέλεση της όντως κατανυκτικής ιεράς αγρυπνίας, την οποία τέλεσε ο
Σεπτός Ιεράρχης της Καστοριάς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ,
ευλογήθηκαν οι άρτοι από τον ίδιο και στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος στον
πύρινο λόγο του, τόνισε τα εξής:

“Όταν φιλοξενείται ένα τέτοιο πνευματικό κειμήλιο, χαρά και ευφροσύνη υπάρχει
στις καρδιές μας. Αυτή η ζώνη περίζωσε την ευλογημένη κοιλία της Θεοτόκου,
σκεφθείτε επομένως την ευλογία που λαμβάνουμε απόψε. Η Θεοτόκος έγινε αιτία
και αφορμή της σωτηρίας μας, αξίζουν πολλές θυσίες επομένως για εκείνην. Ο
όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε χαρακτηριστικά: Κρατώντας στα χέρια μου την
εικόνα της Θεοτόκου μπορώ να αγρυπνήσω από το βράδυ έως το πρωί”
Ελάτε λοιπόν ευλαβικά, με ταπείνωση και με ζέουσα την καρδία μας να
μετάσχουμε στο ποτήριο της Ζωής και να παρακαλέσουμε την Παναγία μας θερμά
να περιφρουρήσει με την χάρη της όλους μας και κυρίως τα παιδιά μας, που ζουν
σήμερα την τραγωδία της κοινωνίας μας” κατέληξε στον λόγο του ο Ιεράρχης της
ακριτικής Καστοριάς.
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