Η ΛΑΜΠΡΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΤΟΜΙΤΙΣΣΗΣ

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πολυάριθμων πιστών
εορτάσθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014 στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό της
Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομιτίσσης η εορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Σήμερα το πρωί ετελέσθηκε ο Ορθρος και εν συνεχεία η πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και
Οινουσσών κ. Μάρκου, πλαισιούμενος από τον Αρχιδιάκονό του Νεκτάριο Κωστάλα και
από τον εφημέριο του Ιερού Ναού μας Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Φιλιππάκη. Περί το
τέλος της Ιεράς Θείας Λειτουργίας προσήλθαν για να προσφέρουν την βοήθειά τους και οι
ιερείς π. Πλάτωνας Γκιάλης και π. Ματθαίος Μπιρλής.

Περί το τέλος της Θείας Λειτουργίας οι ιερείς κρατώντας στα χέρια τους το ιερόν
Ευαγγέλιο και την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας, την μετέφεραν στον αύλειο
χώρο του Ναού μας προς ασπασμό και αγιασμό της ψυχής τους.

Κατά την ομιλία του ο Μητροπολίτης μας κ. Μάρκος ανεφέρθη στην Μεγάλη εορτή της
Ορθοδοξίας στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Τόνισε ότι «η Παναγία μας είναι η μόνη
Παμακάριστος, είναι ευλογημένη σε όλο το ανθρώπινο γένος, είναι Αειπάρθενος, είναι η
Αγία Θεοτόκος, είναι όχι μόνο Αγία αλλά Παναγία.» Μια πανέμορφη ομιλία που άφησε όλο
το εκκλησίασμα έκπληκτο. (Ολόκληρη η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ.
Μάρκου στο βίντεο που ακολουθεί ).

Η παράδοση των Λατομούσων εδώ και πολλά χρόνια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με την
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μεγάλη ποσότητα των βασιλικών να φέρνουν ως τάμα στην Παναγία μας που και το ύψος
τους να φτάνει τα 2 μ., τραβούσε το ενδιαφέρον των προσκυνητών. Πουθενά δεν υπάρχουν
τόσο μεγάλοι και φουντωτοί βασιλικοί, μονολογούν οι επισκέπτες.

Γεμάτος χαρά και ικανοποίηση ο εφημέριος του Ιερού Ναού πατήρ Βασίλειος, αφού οι
κόποι του και οι προσπάθειες που καταβάλλει πολλές ημέρες πριν δεν είναι λίγες.
Διοργάνωση χρειάζεται και θέληση, έτσι λέει σε όλους που τον βοηθούν που
πάντα ευχαριστεί δημόσια και όχι μόνο.

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και η Παναγία να μας σκεπάζει και να μας βοηθά.

Από το ιστολόγιο της Παναγίας Λατομιτίσσης Χίου
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