
 

Feastday 
Celebration For 

PAPA-PLANA 
In 1992, Papa-Nicholas Planas of Athens was 
officially canonized by the Ecumenical 
Patriarchate of Constantinople.  Here, closer to 
home, The Greek Orthodox Church of St. 
Demetrios in Elmhurst, IL has been 

commemorating Papa-Plana’s Feastday since the year of his canonization.   

Papa-Plana’s Feastday is celebrated on March 2nd, except when it falls during 
the Great Lenten period; then it is celebrated on the first Sunday following 
March 2nd.  This year the faithful of the Chicago-land area are invited, once 
again, to join the parish family of St. Demetrios in Elmhurst, IL for its annual 
celebration of Papa-Plana.  On Sunday, February 27th  His Eminence 
Metropolitan Nathanael of Chicago will be officiating the Hierarchical Divine 
Liturgy beginning with Orthros at 8a.m. & Liturgy 9:30a.m.  This year marks 
the 30th anniversary of his canonization. 

For 50 years Papa-Nicholas-Planas served daily the Divine Liturgy, intense and 
long vigils, and other divine services – without ever missing!  He was known for 
carrying in his pockets slips of paper containing thousands of names whom he 
would commemorate regularly during the service of the ‘proskomidi’ prior to 
serving the Liturgy.  While he would begin Liturgy at eight in the morning, he 
typically would not finish until two or three in the afternoon.  Papa-Plana was 
well known for giving to the poor.  He was considered by many as an 
immensely enlightened individual, an example of great holiness and humility.     



 

O εκ Νάξου καταγόμενος, Άγιος Νικόλαος Πλανάς υπήρξε ένας 
απλοϊκός, ασκητικός και ακάματος εργάτης του Ιερού Θυσιαστηρίου του 
Θεού. Λειτουργούσε καθημερινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρια για 50 
συναπτά έτη στην Αθήνα του 19-20ου αιώνος μ.Χ., με αποτέλεσμα η Θεία 
Χάρις να ενοικήσει μέσα του. Τα έντονα χαρίσματά του και η 
θαυματουργία του, δεν ήταν δυνατόν να κρυφτούν με την πάροδο των 
χρόνων, με αποτέλεσμα μετά την οσιακή κοίμησή του το 1932 μ.Χ., ο 
τάφος του να μετατραπεί σε Αθηναϊκό προσκύνημα. Αγιοκατατάχθηκε 
λίγα χρόνια αργότερρα το 1992 μ.Χ., ενώ τα Άγια του λείψανα τίθενται 
καθημερινά σε προσκύνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάνου επί ης 
Λεωφόρου Βουλιαγμένης. 

Για 50 συναπτά έτη λειτουργούσε καθημερινά από τα χαράματα μέχρι το 
μεσημέρι μνημονεύοντας όλους ανεξαιρέτως τους αγίους μαζί με 
χιλιάδες ονόματα «ζώντων και τεθνεώτων», τα οποία τα τύλιγε σε ΄δυο 
μεγάλα μαντήλια και τα κουβαλούσε πάντα μαζί του. Η λειτουργική σε 
συνδυασμό με την ασκητική ζωή του Αγίου ήλκυσαν τη Θεία Χάρη σε 
τέτοιο σημείο, που να γίνεται φανερή μέσω θαυμαστών γεγονότων κατά 
τη διάρκεια των ακολουθιών και όχι μόνο. 


