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1 . Ἐν Φλωρίνῃ, τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2014.

Πληροφορηθέντες τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου ἱδρυτοῦ 
καί Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» 
(Π.Ε.ΦΙ.Π.), Ἁγιορείτου Μοναχοῦ, Γέροντος Νικοδήμου Μπιλάλη, σᾶς ἀπευ-
θύνομεν ὁλοκαρδίους συλλυπητηρίους εὐχάς, δεόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεός 
κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων, προσμετρήσῃ 
δέ κατά τήν τελικήν κρίσιν τό ἀνεπίληπτον τοῦ ἤθους του, τήν πολυετῆ 
ἀνεκτίμητον διακονίαν του εἰς τάς πολυτέκνους οἰκογενείας, καί δή τάς 
ἐνδεεῖς καί στερουμένας στοιχειωδῶν ἀγαθῶν, ὡς καί τήν σπουδαιοτάτην 
προσφοράν του εἰς τήν Θεολογίαν καί τόν ἀναλλοίωτον Ὀρθόδοξον Μο-
ναχισμόν διά τῆς πρωτοβουλίας ἐπανεκδόσεως τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου Νι-
κοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Μετά πολλῶν συλλυπητηρίων εὐχῶν 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἑορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

2 . Ξάνθη, 4 Ἰουλίου 2014.

Κύριε Πρόεδρε,
Πληροφορηθέντες τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Ἀντιπρο-

έδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου, ἐκφράζομεν τήν 
βαθυτάτην συμπάθειάν μας.

Ὁ μακαριστός Γέρων ἦτο ἰδιαιτέρως δραστήριος καί ἀγαπητός, ἀκάμα-
τος συμπαραστάτης καί προστάτης τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, παρέσχεν 
διά τοῦ ἔργου του μεγάλην ἀνακούφισιν εἰς τούς πολυτέκνους καί πνευ-
ματικήν ὠφέλειαν εἰς τόν πιστόν λαόν καί κατέλιπεν ἰδιαιτέραν παρακα-
ταθήκην εἰς τούς συνεχιστάς τοῦ ἔργου του.

Συνεχίζουμε, ἀπό τά προηγούμενα τεύχη (143 
καί 144/2014), τό ὀφειλετικό μας «Φιλοπολυτε-
κνικό Μνημόσυνο» στό μακαριστό Γέροντα τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἁγιορείτη Μοναχό π. ΝΙΚΟΔΗΜΟ 
(Μπιλάλη), γόνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενεί-
ας (2ος ἀπό 17 παιδιά, μέ ἐπιζήσαντα τά 10). 

Παραθέτουμε ἐδῶ τίς συλλυπητήριες Ἐπι-
στολές τριῶν (3) Μητροπολιτῶν τῆς Ἁγίας Μη-
τέρας μας Ἐκκλησίας, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἀνή-
κουν στήν Ἑλλαδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
ὁ τρίτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβα-
νίας. Μάλιστα, ὁ Σεβ. Μητροπ. Βερατίου κ. 
Ἰγνάτιος προεξῆρχε τῆς θ. Λειτουργίας καί τοῦ 
40νθημέρου ἱ. Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου π. 
Νικοδήμου.

Φ Ι Λ Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ι Κ Ο   Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

Ἁγιορείτης Μοναχός π. ΝΙΚοΔΗΜοΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
(1932—†4.6.2014)
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Εὐχόμεθα ὅπως ὁ κυριεύων τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Κύριος τάξῃ τήν 
ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων.

Μετ᾽ εὐχῶν 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

3 . Ἐν Βερατίῳ, 24. 6. 2014.

Ἀξιότιμοι κύριοι καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἐπί τῷ προσκαίρῳ χωρισμῷ, τοῦ ἐξ ἡμῶν ἐκδημήσαντος καί πρός 

Θεόν ἐνδημήσαντος πνευματικοῦ ὑμῶν Γέροντος κυροῦ Νικοδήμου Μονα-
χοῦ, θέλω νά σᾶς ἐκφράσω τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα συμπαθείας καί – κατ᾽ 
ἄνθρωπον λέγω – λύπης, λογιζόμενος κατ᾽ ἐμαυτόν ὁποίου ἀνδρός πολυτα-
λάντου, ἀπό ἀγάπην Χριστοῦ καί ζῆλον ἱερόν ἐμφορουμένου, ἐστερήθητε, 
στυλοβάτου τοῦ κοινωφελοῦςφιλανθρωπικοῦ Συλλόγου ὑμῶν, ἐπί σειράν 
ἐτῶν μεγίστας ὑπηρεσίας προσενεγκόντος εἰς τό ὑγιές κύτταρον τῆς πο-
λυτέκνου χριστιανικῆς οἰκογενείας καί κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησίας καί μάλιστα 
κατά τάς χαλεπάς ταύτας ἡμέρας.

«Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καί ἐγένετο· εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλο-
γημένον» κατά τήν φωνήν τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. «Εἰ καί μετέστη ἐξ ἡμῶν, 
ἀλλ̓  οὐκ ἀπέστη ἀφ᾽ ἡμῶν τῷ πνεύματι».

Συμφώνως μέ τήν εὐχήν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας: «Οὐκ ἔστιν οὔν 
Κύριε, τοῖς δούλοις σου θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπό τοῦ σώματος, 
καί πρός σέ τόν Θεόν ἐνδημούντων, ἀλλά μετάστασις ἀπό τῶν λυπηρο-
τέρων ἐπί τά χρηστότερα καί θυμηδέστερα, καί ἀνάπαυσις καί χαρά».

Ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καί πνεύματι ταπεινώσεως δεόμεθα τοῦ πα-
νοικτίρμονος Κυρίου καί φιλανθρώπου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὅπως τάξῃ τήν ψυχήν τοῦ μεταστάντος ἐν σκηναῖς Δικαίων καί 
χώρᾳ παραδείσου, ὅπου ἡ ἄληκτος χαρά καί αἰωνία εὐφροσύνη· εἰς ὑμᾶς 
δέ τούς περιλειπομένους, τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν καί τήν παράκλησιν 
τοῦ Παναγίου Του Πνεύματος. 

Τό ἔργον τό ὁποῖον προσέφερεν ὁ ἀείμνηστος εἶναι ἔργον Θεοῦ. Ὁ Κύ-
ριος θά φροντίσῃ καί διά τήν συνέχισιν αὐτοῦ, πρός ὄφελος καί εὐλογίαν 
τῆς Πολυτέκνου Οἰκογενείας καί δόξαν τοῦ παναγίου ὀνόματός Του. Μετά 
πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης διατελῶ.

Ὁ Μητροπολίτης  
† Βερατίου, Αὐλῶνος καί Κανίνης (Ἀλβανίας) ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τό ΕΤΗΣΙο ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος  

ΝΙΚοΔΗΜού (Μπιλάλη) θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 6 Ἰουνίου,  
7.15΄—9.30΄ π.μ., στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα.

Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φί-
λοι τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά 
συμπροσ ευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.




