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Σύναξη της Παναγίας της Εγκυμονούσης στην
Κατερίνη

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: http://www.saint.gr/4457/saint.aspx
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.
Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 21/7/2019 11:30:00 πμ
Δημιουργία εγγράφου: 27/06/2022 17:27:16

Σύνοψη
Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 25 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Ημ/νια Βίου:

21/7/2019 11:30:00 πμ

Βιογραφία

Στις 25 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε να τιμάται η Παναγία η Εγκυμονούσα, προστάτιδα και
φρουρός πάντων των επιτόκων γυναικών και των ατέκνων οικογενειών. Στην εικόνα, η
Παναγία είναι έξι μηνών εγκυμονούσα μετά τον κοσμοσωτήριο Ευαγγελισμό της.
Η Παναγία Εγκυμονούσα είναι ένα από τα πλέον σπάνια εικονογραφικά θέματα, γνωστό
στη βυζαντινή τέχνη ήδη από τον 11ο αιώνα μ.Χ., όπου το πρότυπο της Παναγίας
Βλαχερνίτισσας απεικόνιζε τον Ιησού σε μετάλλιο στο στήθος της Παναγίας, για να δείξει
τον ευρισκόμενο στην κοιλιά της Θείο Λόγο. Παρά όμως τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η
Εκκλησία μας στη μητρότητα μέσω των εορτών της (εορτασμός της συλλήψεως της Αγίας
Άννης και του Προδρόμου, του γενεθλίου της Θεοτόκου και του Προδρόμου κλπ) και παρά
τον θεματικό συσχετισμό της παράστασης με τον Ακάθιστο Ύμνο, είναι ένα πρότυπο με
περιορισμένη διάδοση. Συνεπώς, είναι μία από τις σπάνιες αγιογραφήσεις της Παναγίας.
Πρόκειται για εικόνα που παρουσιάζει την Παναγία σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Λειτουργικά κείμενα
Ἀπολυτίκιον
Ηχος ά . Της ερήμου πολίτης
Τον Θεόν απειράνδως, εν γαστρί σου συνέλαβες, και εκυοφόρησας Τούτον Παναγία εν
μήτρα σου διο εγκυμονούσαι προς την σύν προστρέχουσι βεβαίαν αρωγήν,ίνα έλθωσιν εις
ώρα του τοκετού, αισίως τη δυνάμει σου. Χαίροις Θεοκυήτορ Μαριάμ, χαίροις μητέρων
στήριγμα: Χαίροις των κυοφόρων γυναίκων, αντίληψις και στήριγμα.
(Ποίημα Καθηγουμένης Ισηδώρας Μοναχής, Αγιεροθειτίσσης.)
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ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΣ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟΝ
ΝΑΟ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 16-03-2018

Σχετικά κείμενα
1. Προσευχή λεγομένη ὑπό γυναικῶν κυοφορουσῶν πρός τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ τήν
«ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΝ»

Παραπομπές
1. ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
2. Aλήθεια Blog
3. Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων - Dogma
4. Π.Ε.ΦΙ.Π. - Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων
5. Όταν ο Θεός στέλνει ένα παιδί...

