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Ὁ Νέος
Ποιµενάρχης
µας
Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης
Κηφισίας,
Ἁµαρουσίου &
Ὠρωποὺ
κ.κ. Κύριλλος.
Εἰς πολλὰ ἔτη
∆έσποτα.
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Τί εἶναι ἡ Ἀρχιερωσύνη, ρώτησε κάποιος, γιὰ νὰ πάρει ὡς ἀπάντηση: «Ἡ
θυσία ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ προστίθεται
στὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ». Ἡ Ἐκκλησία
δὲν εἶναι τόπος γιὰ καριέρα ἢ πλουτισµό, ἀλλὰ τόπος ἁγιασµοῦ καὶ θυσιαστικὴς προσφορᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπο.
Ἡ Ἐκκλησία µας δὲν εἶναι ἔρηµος τοπος, στεκούµενος µακρὰν ψυχῆς ζώσας,
ἀλλὰ καὶ οὔτε καὶ τόπος καιροσκοπισµοῦ ἢ ἀντιπαροχῆς. Ἡ Ἐκκλησία µας
εἶναι ἕνα στράτευµα. Ἔχει νόµους, κανόνες καὶ πειθαρχία. ∆ὲν εἶναι ἕνα ἀσύντακτο ἀσκέρι. Τὸ ὄνοµα τῆς Ἐκκλησίας «ὄνοµα ἑνότητός ἐστι», κατὰ
τὸν Ἱερὸ Χρυσόστοµο, ὅπου ἐντός
της τὰ πάντα «κατὰ τάξιν» καὶ «εὐσχηµόνως» τελοῦνται. Καὶ ὡς τέτοιο στράτευµα δίνει µάχες. Ἔχει ἐχθρούς. Ἔχει καὶ ἀπώλειες. Ἀλλὰ ἔχει
καὶ κατακτήσεις.
Ὅλοι µας, λοιπόν,
ὀφείλουµε νὰ ὑπηρετοῦµε ἐντός της
τὸ «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου», ὑπακούοντας στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες της,
στὸ Ἦθος της, καὶ
στὸ σωτηριῶδες ∆όγµα της. Τὸ «λάβε
τὴν παρακαταθήκη ταύτην καὶ φύλαξον αὐτὴν µέχρι τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου» εἶναι δηλωτικὸ τοῦ
σκοποῦ της. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ, ΟΜΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. Ὄχι ἁπλῶς, «τῆς σχολῆς», ἀλλὰ στρατηγὸς ἑτοιµοπόλεµος,
ἀξιόµαχος, γενναῖος, συνετός, καθαρὸς
καὶ ἄµωµος καὶ κατέχων πλήρως γνῶσιν ἐχθροῦ. Τέτοιον Ἀρχιερέα ἔδωσε
καὶ ὁ παντεπόπτης Θεὸς ἠµῶν, διὰ τῆς
τιµίας ψήφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

εἰς τὴν καθ’ ἠµας νεοσύστατη Ἱερὰ
Μητρόπολη Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ
Ὠρωπού. Ἀρχιερέα πλήρη συµπαθείας
καὶ ἐλέους πρὸς τοὺς πονεµένους. Ἐφάνη, παρὰ τὸ συντοµότατο χρονικὸ
διάστηµα ἀπὸ τὴ χειροτονία του, πατέρας στοὺς ὀρφανούς, φίλος εἰς τοὺς
ξένους, ἀδελφὸς στοὺς ἀποξενωµένους,
βοηθὸς εἰς ἀπελπιζοµένους, ἐνδιαφερόµενος διὰ πάντας. Ἕνας ὁ ὁραµατισµός
του, ἡ ἀνεπηρέαστος κακουχιῶν οἰκοδοµὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ συνεχίζει
τὸ ταξίδι της ἀενάως µέσα στὸ χρόνο,
ἕως ὅτου ἡ νῦν στρατευοµένη νὰ γίνει
θριαµβεύουσα Ἐκκλησία εἰς αἰώνας
αἰώνων.
Ὁ Μητροπολίτης
Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ Ωρωποὺ
κ.κ. Κύριλλος, κατὰ κόσµον Κωνσταντῖνος Μισιακούλης, γεννήθηκε
τὸ 1963. Μετὰ
τὴν περάτωση τῶν
ἐγκυκλίων σπουδῶν του στὴν Ἀθήνα, σπούδασε
Νοµικὴ καὶ Θεολογία στὶς ἀντίστοιχες Σχολὲς τοῦ
Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. Ἐπὶ διετία (1988-1990) ἄσκησε
τὴν δικηγορία στὴν Ἀθήνα, στὶς Νοµικὲς Ὑπηρεσίες ∆ιοικήσεως τοῦ Κράτους.
Ἐκάρη Μοναχὸς στὴν Ἱερὰ
Μονὴ
Ἀσωµάτων
Πετράκη
τὴν
3.10.1991, χειροτονήθηκε ∆ιάκονος, Σεπτὴ ἐντολὴ τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
κυροῦ Σεραφείµ, ὑπὸ τοῦ ἀειµνήστου
Μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν
κυροῦ Τιµοθέου, τὴν 4.10.1991, καὶ
ἐντάχθηκε στὸν Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καὶ Πρεσβύτερος
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ἀπὸ τὸν ἴδιο Ἀρχιερέα τὴν 28.11.1993.
Ὑπηρέτησε ὡς ∆ιάκονος στοὺς Ἱεροὺς
Ναοὺς Ἁγίας Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου καὶ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Ἐφηµέριος στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Γεωργίου Κυνοσάργους καὶ Ἁγίου Χαραλάµπους Ἰλισιων, µέχρι τῆς ἐκλογῆς του
εἰς Ἐπίσκοπον.
Ἀπό το ἔτος
1990 ἔως τὸ Μάρτιο τοῦ
1993 ὑπηρέτησε στὴ Νοµικὴ Ὑπηρεσία τῆς νέοσύστατης τότε Οἰκονοµικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
∆ιετέλεσε Γραµµατεὺς τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ∆ογµατικῶν
καὶ Νοµοκανονικῶν Ζητηµάτων (1993-2003), ἔπειτα Α΄ Γραµµατεὺς τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου (2003 2006), καὶ κατόπιν προτάσεως τοῦ µακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, Ἀρχιγραµµατέας τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου (2006 – 2008),
διατηρήσας τὴν θέσιν
ταύτην κατόπιν ἐντολῆς
τοῦ νεοεκλεγέντος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου
τοῦ Β΄, µέχρι τὴν εἰς
Ἐπίσκοπον ἐκλογήν του.
Ἀνὴρ πλήρης χαρισµάτων, ἅµα τὴ χειροτονία του, ἔδωσε ἄµεσα
δείγµατα γραφῆς, ἀρχῆς
γενοµένης τῶν λόγων
του: «Μὲ παρρησία δηλώνω πὼς δὲν
ἔχω κανένα δικό µου πρόγραµµα. Εἶµαι
Ἐπίσκοπός της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τὸ πρόγραµµά µου εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Θὰ πράξω ὅ,τι
ἐπιτάσσει τὸ Εὐαγγέλιο». Τί µποροῦµε
νὰ ποῦµε περὶ τῶν λόγων αὐτοῦ, παρὰ
τὸ «∆όξα τῷ Θεῷ!».

Καὶ πράγµατι, µὲ τὴν ἀνάληψη
τῶν ἱερῶν καθηκόντων του, ὁ Μητροπολίτης µας ἀνέπτυξε ἔντονη καὶ
πολυσχιδῆ δραστηριότητα. Ξεκίνησε
ἐντατικὰ τὴν ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπεσκέφθη πληθώρα ἐνοριῶν τῆς περιφερείας του. Παρουσιάστηκε εἰς τὶς πληγεῖσες περιοχὲς τῶν
προσφάτων πυρκαγιῶν,
στηρίζοντας τὶς τοπικὲς
κοινωνίες πατρικῶς, παρέχοντας καὶ πνευµατικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια. Ἐστήριξε, δι’ ὁµιλιῶν εἰς
τὰ µέσα µαζικῆς ἐνηµερώσεως τὴν ὑποδοχὴ τῆς
νεότητος εἰς τὸ Ἱερὸν
Θυσιαστήριον, δεικνύοντας τοῦτο ἐµπράκτως,
διὰ πλήθους χειροτονιῶν
νέων ἐργατῶν εἰς τὸν
ἀµπελώνα τοῦ Κυρίου
µας.
Ἡ µεγάλη µας
οἰκογένεια, λοιπόν, ἔχει
πατέρα τὸν Ἐπίσκοπό
της, εἰς τὸν ὁποῖον, ὑπακοὴν ποιήσωµεν, ὥστε
νὰ θέσουµε τοὺς ἑαυτούς
µας ἐντός της, ἀπέχοντες
κατὰ πάντα ἀπὸ σκανδάλων, σχισµάτων καὶ
αἱρέσεων.
Σεβασµιώτατε
Ποιµενάρχα µας, κ.κ.
Κύριλλε, ἤρθατε ὡς
εὐλογηµένη καὶ ποτιστικὴ βροχή, γιὰ νὰ ἀναζωογονήσετε τὸ ἀπὸ
χρόνων πολλῶν ταλαιπωρηµένο ἔδαφος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ καὶ νὰ
θρέψετε καὶ νὰ περιθάλψετε, ὅλα τὰ
χτυπηµένα ἀπὸ τὴ πνευµατικὴ ξηρασία σπαρτά, πρὸς ἀπόδοσιν αὐτῶν
εἰς ἐκατονταπλασίονα καρπόν. Πολλὰ
τὰ ἔτη σας!
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τὴν Πέµπτη 29 Ἰουλίου ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, παιδιὰ ἀπὸ τὸ Σύλλογο «ΕΛΠΙ∆Α»
µὲ τὶς οἰκογένειές τους. Παιδιὰ
καὶ γονεῖς ἥρωες, µαχητὲς τῆς
ζωῆς.
Πρῶτα, προσκύνησαν
τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, παίρνοντας
τὴν εὐλογία Του καὶ αἰτούµενοι
τὴν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσή Του. Ἔπειτα, ξεναγήθηκαν στοὺς χώρους τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος, µεσα στὴν ὀµορφιά, τὴ γαλήνη καὶ
τὴν ἁπλότητα τῆς φύσης τοῦ ἱεροῦ τόπου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
Στὴ συνέχεια, ἀκολούθησαν στιγµὲς ξεκούρασης γιὰ τοὺς γονεῖς
καὶ ἀνέµελης ξενοιασιᾶς καὶ
παιχνιδιοῦ γιὰ τὰ παιδιὰ στὴ
Φιάλη – Ἀρχονταρίκι τῆς Ἀδελφότητος.
Ἡ χαρὰ ὅλων ἦταν µεγάλη γιὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή.
Πατέρες καὶ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἔνιωσαν σὰν νὰ γνωρίζονταν
µεταξὺ τοὺς χρόνια, σὰν µιὰ µεγάλη οἰκογένεια κάτω ἀπὸ τὴ
σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων.
Οἱ εὐχὲς τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος εἶναι θερµὲς πρὸς τὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους, νὰ χαρίζουν
πάντοτε ὑγεία, δύναµη καὶ κάθε εὐλογία σ’ αὐτοὺς τοὺς εὐγενικούς, πρόσχαρους
καὶ βαθύτατα θρησκευόµενους ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσµου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὲς καὶ
Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία
7.30 - 10.10 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ Α Γ Ι Ο Ρ Α Φ Α Η Λ
Λόγω τῶν Παρακλήσεων τῆς Παναγίας µας, οἱ
Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ θὰ συνεχιστοῦν
τὴν Τετάρτη 18 Αὐγούστου, στὶς 7.00 µ.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: w ww.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: π. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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