Ἀπολυτίκιον τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυµιτίσσης
Βοηθῆσαι σοῖς πρόσφυξι σπεῦσον, ∆έσποινα, τοῖς εὐλαβῶς προσκυνοῦσι
ἐν τάφῳ Γεθσηµανῇ τῷ πανσέπτῳ σήν µορφήν ἀχειροποίητον,
ὀµβροβλυτοῦσαν δαψιλῶς ἰαµάτων ὀχετούς καί νάµατα συµπαθείας
τοῖς σέ ὑµνοῦσι, Παρθένε, λαµπρῶς, Ἱεροσολυµίτισσα.
ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΨΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

CMYK

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟΣ
Ἡ θαυµατουργή ἁγία εἰκόνα τῆς Παναγίας «Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ»,
ἔχει ἁγιογραφηθεῖ τόν 19ο αἰώνα θαυµατουργικῶς. Φέρει χρονολογία
1870 καί ἔχει τό ἑξῆς ἱστορικό:
Ὑπῆρχε τόν καιρό ἐκεῖνο µία ἁγιογράφος µοναχή ὀνόµατι Τατιανή,
τῆς ρωσικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μυροφόρου Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, πού βρίσκεται στούς πρόποδες τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀπέναντί τῆς Ἱερουσαλήµ. Εἶδε δέ ἡ Τατιανή καθώς κοιµόταν τό ἑξῆς
ὅραµα: Εἶδε ὅτι τήν ἐπισκέφθηκε στό κελλί της µία ἄγνωστη µοναχή,
ἡ ὁποία τῆς εἶπε: «Ἀδελφή Τατιανή, ἦλθα νά µέ ζωγραφίσεις». Ἡ Τατιανή ἀπάντησε: «Εὐλόγησον, ἀδελφή, ἀλλά ἐγώ εἶµαι ἁγιογράφος καί
ὄχι ζωγράφος». Καί ἡ ἐπισκέπτρια τῆς λέγει: «Τότε νά µέ ἁγιογραφήσεις». Ἡ Τατιανή ἐξεπλάγη µέ τό θάρρος τῆς ξένης καί ἀπεκρίθη: «∆έν
ἔχω ξύλο (σανίδι), ποῦ νά σέ ζωγραφίσω;». Καί τότε ἡ ἐπισκέπτρια
µοναχή τῆς δίδει ἕνα σανίδι ἁγιογραφήσεως καί λέγει: «Ζωγράφισε»!
Ἀλλά ἐνῶ ζωγράφιζε ἡ Τατιανή τήν µοναχή, εἶδε τά ἄµφιά της νά γίνονται χρυσά, τό πρόσωπό της νά λάµπει πολύ, καί τήν ἄκουσε νά
λέγει: «Ὦ µακαρία Τατιανή, µετά τόν ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή Λουκᾶ,
θά µέ ἁγιογραφήσεις πάλι ἐσύ».
Ἡ Τατιανή ἀντελήφθη ὅτι ἁγιογραφοῦσε τήν Παναγία! Ἐταράχθη καί
ξύπνησε. Ἀµέσως ἔσπευσε στήν ἡγουµένη καί τῆς διηγήθηκε τό
ὅραµα. Ἡ ἡγουµένη δυσπίστησε καί τῆς εἶπε νά πάει νά κοιµηθεῖ καί
αὔριο νά ἁγιογραφήσει µία εἰκόνα τῆς Παναγίας. Καθώς ὅµως ἐπέστρεφε, εἶδε νά βγαίνει ἀπό τό κελλί της φῶς καί αἰσθάνθηκε εὐωδία!
Τότε εἰδοποίησε τήν ἡγουµένη καί µαζί εἰσῆλθαν στό φωτεινό καί
εὐωδιάζον κελλί, ὅπου εἶδαν ἐκπληκτικότερο θαῦµα. Ἡ εἰκόνα τοῦ
ὁράµατος βρισκόταν µέσα στό κελλί πραγµατική, ἀχειροποίητη! Μετά
ἀπό ὅλα αὐτά, παρουσιάζεται πάλι ἡ Παναγία στή µοναχή καί λέγει:
«Νά µέ κατεβάσετε κάτω στό σπίτι µου, στή Γεθσηµανῆ». Πρᾶγµα πού
ἔγινε.
Ἀπό τότε ἡ ἀχειροποίητη ἁγία εἰκόνα βρίσκεται στό Ἱερό Προσκύνηµα τοῦ Θεοµητορικοῦ Μνήµατος τῆς Γεθσηµανῆ.

Ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύµων
κ. κ. Θεοφίλου Γ΄ πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου.
Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Γ΄
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΟΥ ΚΑΝΑ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ
Μετά Πατρικῆς ἀγάπης ἐκοµισάµεθα καί ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς περί
Ἡµᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διεµελετήσαµεν τήν ὑπ’ Ἀριθµ. Πρωτ.
2502 καί ἀπό στ΄ Μαΐου τρ.ἔ. ἀπευθυνθεῖσαν Ἡµῖν ἐπιστολήν τοῦ
ὑµετέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Συµβουλίου, διά τῆς ὁποίας τοῦτο αἰτεῖται
τήν εὐλογίαν Ἡµῶν, προκειµένου ἵνα κατασκευασθῇ Προσκυνητάριον, εἰς ὅ θά στηρίζηται ἀντίγραφον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας
τῆς Ἱεροσολυµιτίσσης, διά τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, πρός
εὐλογίαν καί ἁγιασµόν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν.
Ἀσµένως οὖν ἐπί τήν ἀπάντησιν προαγόµενοι, φέροµεν εἰς
γνῶσιν ὑµῶν, ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τά
ἀγαθά αἰσθήµατα ὑµῶν τε καί τῶν εὐλαβεστάτων προσκυνητῶν τῶν
Ἁγίων Τόπων ἐκ τῆς ἐνορίας αὐτῆς, συγχαίρει πάντας ὑµᾶς ἐπί τῷ
εὐσεβεῖ αἰτήµατι τούτῳ καί παρέχει ὁλοθύµως τήν ἔγκρισιν αὐτῆς.
Ἐφ΄ οἶς ἐπικαλούµενοι ἐφ’ ὑµᾶς καί ἐπί πάντας τούς ἐνορίτας τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου εἰς ἐνίσχυσιν τήν χάριν τοῦ Πανσέπτου καί Θεοµητορικοῦ Μνήµατος ἐν Γεθσηµανῇ, ἐπιδαψιλεύοµεν
ὑµῖν Πατρικάς εὐχάς καί Πατριαρχικάς εὐλογίας καί διατελοῦµεν.
Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήµ, βια΄ Ἰουλίου ιδ΄
∆ιάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,
Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Γ΄
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

CMYK

Στιγµιότυπα ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
στά πρόπυλα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας
τήν Παρασκευή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου στίς 30 Μαρτίου 2012
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