
(…συνέχεια 
Τό βιβλιαράκι
καί χάρτη γιά
ἔρθει κανείς 

ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 λοιπόν αὐτό εἶχε 
 τό πῶς µπορεῖ νά 

Ἀδελφότητος
Ὁδό
τοῦ Ἁγίου στό σύζυγο τῆς κ. 
Εὐαγγελίας, ξεκινήσανε ἀπό τό 

χωριό τούς κοντά στή Θήβα καί 
ᾶς ἐπισκέφθηκαν καί 

 τό µεγάλο θαῦµα 
τούς ἔκανε ὁ Ἅγιος 

 καί εὐχαρι-
ν Ἅγιο γιά τή µεγάλη 
ποῦ τούς παρέσχε.

 
 

στήν τοποθεσία τῆς 
 ἀπό τήν Ἐθνική 

. Ἔτσι, µετά τήν προτροπή 

ἦρθαν καί µ
µᾶς εἶπαν αὐτό
τό ὁποῖο 
Ραφαήλ, δοξάζοντας
στώντας τό
εὐεργεσία 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 

 

Κάθε Πέµπτη  
στις 6.30 µ.µ. ὑπὲρ ὑγείας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 

 

Κάθε Κυριακὴ  
7.30 – 10.15 π.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, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 

Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
 

Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως:  
Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: arxim_rafael@agiosrafael.gr 

Ὁ Προσκυνηµατικὸς Ναὸς τῶν θαυµατουργῶν Ἁγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης 

προσκύνησαν, 
κυρ

ί

ε πρόβ

 µ
µᾶς ε

 
ύ ω

γράψετε
ς διότι

ύ

ήµ τη
πάλ τόν 

β ῦ

ἡ  
οῦ θαύ
ἐµφα

  ν Ἅγιο

ὁποῖο  

      

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Φ Υ Λ Λ Α ∆ Ι Ο                                     Μ ά ι ο ς  2 0 0 9  
       

ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  Α Γ Ι ΩΝ  
 

Τήν Τετάρτη τοῦ Πάσχα, τήν 
ἑποµένη τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ ἐπισκέφθηκε τήν Ἀδελ-
φότητά µας µία οἰκογένεια, θέλο-
ντας νά προσκυνήσει τόν Ἅγιο. 
Ἀφοῦ 
ἡ µητέρα, ἡ ία 
Εὐαγγελ α, µᾶς ἀνέ-
φερε ὅτι προηγου-
µένως εἶχ λη-
µα, δέν εἶχε φωνή, 
εἶχε κοπεῖ ἡ φωνή 
της καί δέν µποροῦ-
σε νά ιλήσει καθό-
λου. Καί ἶπε 
ὅτι «Σας παρακαλῶ 
πάρα πολ , θέλ  νά 
τό  αὐτό ποῦ 
θά σᾶ  πῶ,  εἶ-
ναι µεγάλο θαῦµα 
τό ὁποῖο µοῦ ἔκανε 
ὁ Ἅγιος Ραφαήλ». 
Καί µᾶς ἐξήγησε ὅτι γιά δ ο 
χρόνια γύριζε στά νοσοκοµεῖα 
καί ἕνα βράδυ ποῦ κοιµόταν στό 
νοσοκοµεῖο, ἀπελπισµένη λόγω 
τοῦ προβλ ατός ς, εἶδε στόν 
ὕπνο της ὅτι ευε µέ Πο-
νηρό, ἀλλά δέν φοβόταν καί αἰσ-
θάνθηκε τήν παρουσία τοῦ Ἁγί-
ου στήν ἄκρη τοῦ κρε ατιο  της, 

ὁ ὁποῖος στή συνέχεια τήν ἔπια-
σε µέ τά δυό δάκτυλα στό λαιµό, 
τῆς τράβηξε καί τῆς ἔβγαλε κάτι 
ἀπό τό λαιµό, λέγοντάς της 
«Φώναξε!» καί ἐκείνη φώναξε καί 

ἦρθε φωνή της. Τή 
διήγηση τ µα-
τος ἄκουγε νῶς 
συγκινηµένη καί ἡ 
κόρη τῆς κ. Εὐαγγε-
λίας. Τό πιό σπου-
δαῖο ὅµως εἶναι ὅτι 
καί ὁ ἄντρας της, ὁ 
ὁποῖος µας ἐδήλωσε 
ὅτι δέν πολυπιστεύ-
ει, τό προηγούµενο 
βράδυ εἶδε στόν ὕ-
πνο του ἕναν καλό-
γερο ὁποῖος ἦταν ὁ 
Ἅγιος Ραφαήλ καί 
τοῦ εἶπε «Νά ’ρθεις 
νά µέ προσκυνήσεις!». 

Εἶχαν µάθει δέ γιά τό   Ρα-
φαήλ στό Ἄνω Σούλι Μαραθῶ-
νος ἀπό ἕνα βιβλιαράκι τῶν 
ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητός µας 
τό  εἶχε βρεῖ ἐκ θείας προ-
νοίας ἡ ἴδια ἡ κ. Εὐαγγελία, δί-
πλα στό κρεβάτι της µιά µέρα 
ποῦ νοσηλευόταν στό νοσοκοµεῖο. 
(συνέχεια στην τελευταία σελίδα) 



 
 

 
 

 
 

Η  Λ ΑΜ Π Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  
Ρ Α Φ Α Η Λ ,  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ  

 

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου µας καὶ τὴν Εὐλογία τῶν 
θαυµατουργῶν Ἁγίων µας Ραφαήλ, Εἰρήνης καὶ Νικολάου 
ἐτελέσθη µὲ ταπεινότητα ἡ ἐφετινὴ Ἱερὰ Αὐτῶν Πανήγυρις 
εἰς τὸν µικρὸ Προσκυνηµατικὸ Ναὸν τῆς Ἱερᾶς µας 
Ἀδελφότητος.  

Ἤδη,τὸ ἑσπέρας τῆς παραµονῆς τῆς Ἑορτῆς, δηλαδὴ 
τὴν ∆ευτέρα τοῦ Πάσχα 20 – 4 – 2009, ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία 
τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἐσπερινοὺ ἀπὸ τὸν Πανοσιο-
λογιώτατο Ἀρχιµανδρίτη π. Ραφαὴλ καὶ τὸν Ἱεροδιάκονον 
π. Εἰρηναῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητός µας. Στῇ Λιτανεία τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν τιµωµένων Ἁγίων ἐπαιάνισε ῥυθµικὰ καὶ 
χαρµόσυνα ἡ Φιλαρµονικὴ µπάντα τοῦ Ἁγίου Παντελεήµο-
νος Παραλίας Μαραθῶνα, τὴν ὁποία για ἀρκετὰ χρόνια ὁ 
Ἀρχιµανδρίτης π. Ραφαὴλ φιλότιµα καὶ ἀφιλοκερδὼς βοη-
θὰ καὶ ἐκπαιδεύει. Ἀκολουθοῦσε ποµπὴ ἀπὸ ἀγόρια καὶ 
κορίτσια ἐνδεδυµένα µὲ παραδοσιακὲς στολές, τὰ ὁποῖα 
κρατοῦσαν τὴν εἰκόνα τῶν θαυµατουργῶν Ἁγίων µας. Σὲ 
µεγάλη ἔξεδρα ποῦ εἶχε στηθεί ἐδιαβάσθη ἡ Ἀρτοκλασία 
ποῦ πλῆθος πιστῶν εἴχαν προσφέρῃ. Τὴν Τρίτη 21–4–2009, 
κυρία ἡµέρα τῆς Πανηγύρεως, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία 
καὶ τὸ ἀπόγευµα τῆς ἰδίας ἡµέρας ἐψάλη ἡ Ἱερὰ Παράκλη-
σις τῶν θαυµατουργῶν Ἁγίων µας. 

Μεταξὺ τῶν ἐπισήµων οἱ ὁποῖοι συµµετείχαν στην 
Πανήγυρι ἦσαν καὶ οἱ ἑξῆς: Ὁ ∆ήµαρχος Μαραθῶνος κ. 
Σπυρίδων Ζαγάρης µετὰ τῶν Ἀντιδηµάρχων κ. Ἰωάννη 
Μπούσουλα καὶ κ. Αἰκατερίνης Καλέµη, τοῦ Προέδρου τοῦ 
∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου κ. Ἀλεξάνδρου Βάρσου καὶ ὁ ∆ηµο-
τικὸς Σύµβουλος κ. Χρήστος Στάµος, ὁ πρῴην Κοινοτάρχης 
Πικερµίου κ. Ξηντάρας, ὁ πολιτευτὴς κ. Νικόλαος Γιαννής, ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Καρδιτσιωτὼν κ. Θωµὰς Μπου-
κουβάλας καὶ ἡ ∆ιευθύντρια τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου Ἀγ. 
Παντελεήµονος Παραλίας Μαραθῶνα κ. Χρυσάνθη Μάνδηλα. 

Ἡ συµµετοχὴ τῶν εὐσεβῶν προσκυνητὼν ἤταν µεγάλη, 
ἡ δὲ πνευµατικὴ εὐφροσύνη τοὺς για τὸ θαυµαστὸ ἔργο ποῦ 
ἐπιτελείται ἤταν ἔκδηλη καὶ ἐνθουσιώδης. Οἱ εὐχὲς ὅλων 
πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴν  Παναγία  Μητέρα  µας καὶ τοὺς 
Ἁγίους Προστάτας τῆς Ἀδελφότητος µας Ραφαήλ,   Εἰρήνης 
καὶ Νικολάου εἶναι να στερεώνουν καὶ να διατηροὺν 
ἀσάλευτο εἰς τοὺς αἰῶνας τοῦτον τὸν Ἅγιο Τόπο. 
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