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Βύρωνας: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στην
Παναγία την Δακρυρροούσα
/ Ενορίες

Το πρόγραμμα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
γνωστοποιεί ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας
Βύρωνος.
Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του Ιερού Ναού αναφέρει τα εξής:
Η Κυρία Θεοτόκος, η Μητέρα του Χριστού αλλά και όλων των χριστιανών, έχει
πολλές εορτές κατά τη διάρκεια του έτους. Όλες έχουν τη θεολογική και
ευχαριστιακή σημασία τους.

Η Εορτή όμως κατά την οποία η Παναγία μας δέχθηκε να αλλάξει την ιστορία του
ανθρωπίνου γένους με το να συνεργαστεί μετά της Τρισηλίου Θεότητος, είναι από
τις κορυφαίες , αν όχι η κορυφαία. Με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου η
ανθρωπότητα μπαίνει σε τροχιά «αναμορφώσεως εις το αρχαίον κάλλος».
Γι’ αυτό και από τότε, ευγνώμονες στο Πανάγιο πρόσωπο Αυτής που δέχθηκε να
συμβάλει

στην

αναγέννηση

του

ανθρώπινου

γένους,

εορτάζουμε

και

πανηγυρίζουμε την Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Όμως, η Παναγία Θεοτόκος συνέβαλε και στην αναγέννηση του γένους των
Ελλήνων. Τότε όπου η Ελληνική Επανάσταση του 1821, σήμανε την ελπίδα για την
ελευθερία των υπόδουλων προγόνων μας και την δική μας ελευθερία.
Με τη μεσολάβηση και πάλι της Κυρίας Θεοτόκου ξεκίνησε το έργο της
απελευθέρωσης των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Γι’αυτό και τοποθετήθηκαν
οι δύο αυτές Εορτές μαζί.
Καθηκόντως λοιπόν, εδώ στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος, όπου
βρίσκεται η Παναγία μας η Παρηγορήτρια και Δακρυρροούσα, θέλοντας να
αποδώσουμε ευχαριστία και τιμή προς το πρόσωπό Της, για όλα τα θαυμάσιά Της
από τότε μέχρι και σήμερα, επι τη Εορτή του Ευαγγελισμού θα τελεσθούν:
Πέμπτη 24/03/2022

ώρα 8:00μμ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ
Παρασκευή 25/03/2022 ώρα 7:30πμ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και Δοξολογία επί τη
Εθνική Επετείω.
Ο Ιερός Ναός παραμένει ανοικτός από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 8:00 το βράδυ
για την προσκύνηση της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της
Παρηγορητρίας και το τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7660943.
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