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Προς
Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας
Θέμα : Συμμετοχή μας στη διενέργεια εράνου για την ολοκλήρωση της αγιογράφησης του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του χωριού μας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σε έκτακτη συνεδρίασή του στις
27 Ιανουαρίου 2011, και με παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. του αδελφικού μας
Συλλόγου των απανταχού Κουμπουριανιτών και Αντιπροέδρου του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της ενορίας Κουμπουριανών, συγχωριανού μας κ. Δημητρίου Απ. Κίσσα, αποφάσισε να συμμετάσχει στη διενέργεια εράνου για την ολοκλήρωση της
αγιογράφησης του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του χωριού μας.
Ο έρανος αυτός είναι επίσημος
και εγκεκριμένος από την Ιερά Μητρόπολη Καρδίτσας και έχει ως ιερό στόχο του
την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του χωριού
μας για την ολοκλήρωση της αγιογράφησης του ενοριακού μας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Οι ευλαβείς συγχωριανοί μας έχουν παραγγείλει ήδη
στους αγιογράφους τις περισσότερες ιερές παραστάσεις, όπως μας βεβαίωσε ο
παριστάμενος Αντιπρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε ευλαβώς να παραγγείλει στους αγιογράφους την αναπαράσταση της Αγίας Πεντηκοστής ως διαρκή δέηση θείου φωτισμού του πνεύματος
των Κουμπουριανιτών της Αθήνας και της Αττικής.
Όλοι οι Κουμπουριανίτες διατηρούμε
στη συνείδησή μας άσβεστη τη φλόγα της αγάπης προς το χωριό μας, προς τη
γενέτειρά μας και ευλαβούμαστε τα ιερά σεβάσματα και τους πολλούς Ναούς της
τοπικής Εκκλησίας μας. Μεγαλύτερη είναι η ευλάβειά μας και ο σεβασμός μας
προς τον ενοριακό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος των Κουμπουριανών, ο οποίος κατ’ αυτήν την περίοδο αγιογραφείται.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει αναβάλλει το φετινό Χορό. Τα έξοδα, που θα
διαθέταμε για την ετήσια διασκέδασή μας και τη συνδρομή μας ως μελών, ας τα
διαθέσουμε για την αγιογράφηση του ιερού Ναού μας, για την αναπαράσταση
της Αγίας Πεντηκοστής, στο κάτω μέρος της οποίας θα αναγραφεί η φράση: Δέησις μελών Συλλόγου Κουμπουριανιτών Αθήνας και Αττικής. Το χρηματικό ποσό του
εράνου θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κουμπουριανών για την αμοιβή των αγιογράφων.
Για αυτόν τον
ιερό σκοπό το Δ.Σ. θέτει υπόψη σας τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του
Συλλόγου μας: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 187/627741-17, για να καταθέσετε ευλαβικά το ποσό που επιθυμείτε και δύνασθε ως ιερό τάμα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερη ενημέρωσή σας και θα σας
γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα του ιερού εράνου.
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