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ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
Μακαριώτατε,
Άγιοι Αρχιερείς,
Πανιερώτατε, σεβαστέ μας Γέροντα,
Χαρμόσυνη και πανέορτος η ημέρα ταύτη για την
παλαίφατη ιστορική Μονή της Παναγίας του Κύκκου. Η Ιερά
Βασιλική μας Μονή, με την πλούσια και καρποφόρα πορεία
μέσα στους αιώνες, καταξιώνεται σήμερα της τιμής να
αναδεικνύεται σε Μητροπολιτική Έδρα, με ποίμνιο τους
ευσεβείς και φιλόπονους κατοίκους της περιοχής του Κύκκου
αλλά και της μαρτυρικής Τηλλυρίας.
Η μακραίωνη παρουσία της Ιεράς Μονής Κύκκου είναι
συνυφασμένη αδιάσπαστα και με την πολύπλευρη και
πολυσχιδή προσφορά της στην Εκκλησία, το Έθνος, την
Πατρίδα, την πνευματική ζωή του τόπου, την παιδεία, την
κοινωνία, τη νεότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα
γράμματα και τις τέχνες. Σε εποχές μάλιστα πολυκύμαντες, το
Μοναστήρι μας στάθηκε φάρος και αποκούμπι για το λαό μας.
Kαι αρκετοί Ηγούμενοι Κύκκου συμμετείχαν ακόμα και στην
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Κύπρου. Είναι λοιπόν τιμητικό για
το Βασιλομονάστηρό μας να αποκτά Μητροπολιτική Έδρα,
στην ιστορική αυτή φάση της διεύρυνσης της Ιεράς Συνόδου της
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα είναι
και μια φυσιολογική συνέχεια της καταλυτικής και
πολυδιάστατης προσφοράς του στην Πατρίδα και την
Εκκλησία.
Η χαρά όμως της Αδελφότητάς μας γίνεται ακόμα πιο
μεγάλη, όταν στον Μητροπολιτικό Θρόνο της Νέας
Μητροπολιτικής
Περιφέρειας
Κύκκου
και
Τηλλυρίας
εγκαθιδρύεται σήμερα ο άξιος πηδαλιούχος και Ηγούμενος της
Μονής μας, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος.
Ένας διαπρεπής και αγωνιστής Ιεράρχης, πρώτος στις εθνικές,

εκκλησιαστικές, πνευματικές, πολιτιστικές και κοινωνικές
επάλξεις. «Εγκωμιαζομένων δικαίων, ευφρανθήσονται λαοί»,
διαβάζουμε στις Παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο
σημερινός Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, στην
διαχρονική εκκλησιαστική του πορεία, αναδείχθηκε ένας
φιλόθεος και φιλάνθρωπος πνευματικός ηγέτης, εργατικός και
δημιουργικός Ιεράρχης, οραματιστής, ανεπίφθονος και
καταδεκτικός Επίσκοπος. Αγλάισμα και καύχημα της Ιεράς
Μονής Κύκκου.
Αναπέμπουμε δεήσεις προς τον Δομήτορα της Εκκλησίας
Χριστό και ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας, πολύχρονη και
καρποφόρα εκκλησιαστική παρουσία στον Θρόνο που σήμερα
εγκαθιδρύεσαι, Δέσποτα. Η Αδελφότης της Μονής θα
εξακολουθήσει να είναι συνοδοιπόρος σε κάθε θεάρεστη
προσπάθειά σου. Έστω σοι και η χαριτόβρυτος Κυκκώτισσα
συμπαραστάτης και βοηθός. «Άξιος».

