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Moaqtele SfAntului Spiriclon au rdmas in Ciplu pAni in secolul al VIIlea, cAnd au

fost mutate la Constantinopol, din cauza invaziilor sarazine. La trei ani dr:pi ciderea
Constantinopolului sub tr-rrcii otomani, in 7456, pirintele Gheorghe Kaloheretis dir-r

Corfu a mutat in taini moagtele SfAntului Spiridon qi pe cele a1e Sfintei Teodora

impiriteasa din Constantinopol in Corfu.
in Corfu, moagtele SfAntului Spiridon au peregrinat pe la mai multe biserici, pAni

in anul 1589, cAnd au fost duse in Catedrala ,,SfAntu1 Spiridon", unde sc pistrcazi
intregi pAni astizi.

Aici, in catedrali, se pistreazi o impresionanti colcclic de ofrande din argint;i
din aur, care amintesc de minunile sivArqite de SfAntul Spiridon.

MAna dreapt5 a SfAntului Spiridon s-a aflat pentru mai multe secole la Roma, in
Biserica Ordinului Oratorienilor, pAni in anul 1984.
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in ajunul praznicului SfAntului Spiridon (11 decembrie) din '1,984, prin eforturile
mitropolitului Timotei aI insulei Corfu, mAna dreaptd a SfAntului Spiridon a fost
inapoiati corfiolilor.

Astdzi, mAna dreapte este aqezati lAngd moaqtele intregi ale SfAntului Spiridon, in
catedrala din Corfu, ceil are ca ocrotitor.
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c.^ r11oas*ele SfAn+rllr-ri 5pi,"i;lo,r
SfAntul Spiridon este cinstit in mod deosebit de corfioli. in semn de mullumire

pentru minunile sivArgite, de patru ori pe an in Corfu se fac procesiuni cu moagtele
SfAntului Spiridon. Astfel se fac procesiuni pe 11 august, in Duminica Floriilor, in
SAmbita Mare qi in prima duminicd a lunii noiembrie.

in aceste zile, pe strdzile din Corfu trece un alai bisericesc in care preolii gi diaconii
poartd pe umerii lor moaqtele nestricicioase ale SfAntului Spiridon. Trupul sfAntului
este dus in pozilie verticali furtr-o racld de argint cu vitrin5 din sticli, asemenea unui
episcop care gade pe scaunul arhieresc, gi mii de credinciogi greci stau rAndui(i pe
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