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Χειροτονία εις Πρεσβύτερον του διακόνου π. Δημητρίου Παλαιολόγου 
 

 

Μέρα χαράς το Σάββατο 21 
Μαΐου για την τοπική Εκκλησία 
της Αθήνας αλλά και για την 
Εκκλησία. 

Κάθε “ναι” στην κλήση, στο 
κάλεσμα από τον Θεό, είναι μια 
συγκλονιστική στιγμή στην ζωή 
ενός ανθρώπου, μια στιγμή που 
γίνεται αιτία χαράς και αισιοδοξίας 
για την τοπική Εκκλησία που 
υποδέχεται ένα νέο υπηρέτη του 
λαού του Θεού. Έναν ιερέα που 
θα σταθεί δίπλα στο ποίμνιο που 
θα του ανατεθεί και θα φροντίσει 
με πατρική  αγάπη για τις 
πνευματικές ανάγκες των πιστών. 

Η τοπική Εκκλησία της Αθήνας συγκεντρώθηκε γύρω από τον Επίσκοπό της και τον 
νέο Ιερέα για να τον συνοδέψει στην είσοδό του στην τάξη των πρεσβυτέρων. 

Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό μας Θεόδωρο σε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για τον 
Διάκονο π. Δημήτριο Παλαιολόγο, ο Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Γεώργιος, ο Αποστολικός 
Νούντσιος Σάβιο, ο σεβασμιότατος πρώην των Αθήναις Καθολικών Νικόλαος, ο 
σεβασμιότατος Ιωάννης πρώην Κερκύρας, και όλος ο Κλήρος της Εκκλησιαστικής 
επαρχίας των Αθηνών.  Μαζί τους προσευχήθηκαν για τον νέο Ιερέα, τα μέλη των 
μοναχικών Ταγμάτων και πιστοί από όλες τις ενορίες των Αθηνών που έσπευσαν στον 
Καθεδρικό Ναό το μεσημέρι του Σάββατου, με την παρουσία των δυο Ενοριών του Πειραιά 
όπως ήταν αναμενόμενο να είναι έντονη αφού ο νέος Ιερέας είναι παιδί τους. Η τελετή στη 
μεγαλοπρεπή της απλότητα και τους εντόνους συμβολισμούς καθιστά ορατά όλα εκείνα 
που συμβαίνουν και ακολουθούν τον νεοχειροτονημένο όχι μόνο για την είσοδό του στην 
τάξη των πρεσβυτέρων αλλά και στην μετέπειτα πορεία του στην υπηρεσία του Θεού και 
του λαού Του. Μια τελετή που περιλαμβάνει ταυτόχρονα το τέλος και την αρχή. 
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Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο ιεροσπουδαστήριο και στο πανεπιστήμιο, 
στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα την υπηρεσία του σε 
εκκλησιαστικά διακονήματα:  του αναγνώστη, του υποδιακόνου, του διακόνου, ο νέος 
φτάνει σε εκείνη την ημέρα που ολοκληρώνει αυτή την μακρά πορεία προετοιμασίας και 
ξεκινά την πορεία προσφοράς.  Έχοντας συναντήσει τον Θεό, γίνεται κατανοητό ότι τώρα 
πρέπει να συναντήσει τον άνθρωπο εν πνεύματι και αληθεία. 

Ο σεβασμιότατος Θεόδωρος στην ομιλία του, ανέλυσε στην έννοια της προσφοράς, 
της προσφοράς του ίδιου του Ιησού. Του Ιησού που προσφέρει και προσφέρεται. Μια 
προσφορά που αποτελεί  πρότυπο και προτροπή  να γίνουμε πραγματικά μιμητές του 
Χριστού. Ενώ απευθυνόμενος στον π. Δημήτριο αλλά και σε όλο το εκκλησίασμα είπε: 

«Αδελφοί, Δημήτριε, η ζωή του ιερέως είναι μια ζωή προσφοράς στο Θεό και στον 
άνθρωπο κατά μίμηση του Ιησού Χριστού. Πρέπει να είναι προσφορά και πρέπει να είναι 
μίμηση Χριστού. Αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και όλοι είμαστε άνθρωποι 
εγωκεντρικοί. Μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την προσευχή μας που ανοίγει 
τις πόρτες της καρδιάς και της ζωής μας, που μας κάνει να δεχθούμε αυτή τη χάρη του 
Θεού και του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γίνουμε μέλη Χριστού, εικόνες του Χριστού, 
ο καθένας από τη δική του θέση. Με πόσο κόπο όμως και πόσο αγώνα ξεπερνούμε αυτό 
τον κύκλο, αυτή τη σφαίρα του εγώ, 
επιχειρώντας μια έξοδο προς τον 
άλλο, μια αληθινή συνάντηση, μια 
αληθινή ακρόαση και κατανόηση 
του άλλου. Πόσος αγώνας 
χρειάζεται για να κατανικήσουμε 
αυτές τις κεντρομόλες δυνάμεις 
που μας οδηγούν στο κέντρο στο 
εγώ, για να πάμε προς τον άλλον. 
Πόσος αγώνας  χρειάζεται για να 
κατανοήσουμε και να 
σταματήσουμε την εκμετάλλευση 
του άλλου. Εκμετάλλευση υλική 
αλλά και εκμετάλλευση 
συναισθηματική, εκμετάλλευση 
συνειδητή αλλά και εκμετάλλευση 
ασυνείδητη. 

Πόσο κόπο ακόμα να κάνουμε και να υπομένουμε θυσίες για αυτούς που αγαπάμε, για 
αυτούς που πρέπει να αγαπάμε. Και πόσος κόπος και πόσος δρόμος για να μάθουμε να 
αγαπούμε σωστά. Δηλαδή να επιδιώκουμε και να κάνουμε αυτό που είναι καλό για τον 
άλλο. 

Να λοιπόν γιατί χρειαζόσαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ξεπεράσουμε τα όρια 
του εγώ, του εγωισμού και να ανοιχθούμε στην υπηρεσία και στην διακονία για να γίνουμε 
πραγματικά μιμητές του Χριστού, όχι μόνο με τα λόγια αλλά με τα έργα,  όχι μέσα σε 
αυταπάτες αλλά εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή να είναι η προσευχή μας και για τον 
Δημήτριο που σήμερα χειροτονείται πρεσβύτερος για όλους τους ιερείς και για όλους τους 
πιστούς και σε αυτό το δρόμο ο Κύριος ο Χριστός να μας καθοδήγει και να μας κρατά 
κοντά του». 

Μετά την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Θεόδωρου ακλούθησαν οι υποσχέσεις του 
χειροτονημένου και εψάλη η Λιτανική ικεσία (οι Λιτανείες των Αγίων).  Η Επίθεση των 
χειρών και η Ευχή της χειροτονίας. Σύμφωνα με τη διάταξη της Ιερής Ακολουθίας της 
ιερατικής χειροτονίας ακολούθησε η Ένδυση του χειροτονημένου με τα ιερατικά άμφια, η 
χρίση των χεριών του από τον Αρχιεπίσκοπο και η παράδοση του άρτου και του οίνου.  Η 
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ακολουθία της χειροτονίας ολοκληρώθηκε με την υποδοχή στον σύλλογο των 
πρεσβυτέρων. 

Έψαλε μεικτή χορωδία του Αγ. Διονυσίου στον οποίο υπηρετεί ο π. Δημήτριος και η 
Manus Apertae με «μουσική φωλιά» την Καθολική εκκλησία «Άγιος Παύλος», στον 
Πειραιά. Στο τέλος της τελετής ο π. Δημήτριος ευχαρίστησε όλους τους παρόντες: 

«Ευχαριστώ τον Θεό που με κάλεσε σε αυτό τον δρόμο και μου έδωσε την δύναμη για 
να φτάσω εδώ που είμαι. 

Όλους όσους με βοήθησαν, τον Αρχιεπίσκοπο, τους ιερείς, συγγενείς και φίλους αλλά 
και όλους εκείνους που η παρουσία τους με βοήθησε να πω το «ναι» στον Κύριο.  Να 
προσεύχεστε για μένα για τους επισκόπους, τους ιερείς, τους πάντες ώστε να μπορούμε 
όλοι μαζί ως μέλη του σώματος του Χριστού ως Εκκλησία του Χριστού να πηγαίνουμε 
όλοι μαζί προς τον Κύριο». 

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο π. Ιωάννης Πάτσης, ο οποίος ήταν και παραστάτης 
πρεσβύτερος του π. Δημήτριου,  μίλησε για την γνωριμία του με τον π. Δημήτριο πριν από 
19 χρόνια και την στιγμή που καιρό αργότερα του εκμυστηρεύτηκε την κλήση του. Μίλησε 
για τις σελίδες του βιβλίου της ζωής που τις γυρίζει το Πνεύμα του Κυρίου και διαβεβαίωσε 
τον νεοχειροτονηθέντα ότι θα είναι πάντα δίπλα του όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. 

Ο νέος Ιεράς τέλεσε την πρώτη του Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν της Παναγίας της 
Φανερωμένης στα Ταμπούρια του Πειραιά. 

Η σύγχρονη τεχνολογία για άλλη μια φορά μετέφερε την εικόνα στο κανάλι της ενορίας 
στο youtube δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν πνευματικά σε αυτή την 
ημέρα γιορτής. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
                 10.30π.μ.  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

                 12.30          ΑΓΓΛΙΚΑ 

                          

ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9.00π.μ.  

Το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ οι απογευματινές ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 7.00μ.μ. 

Το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ οι απογευματινές ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 6.00μ.μ. 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ   ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   

 

04-09-2022   23Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄   

11-09-2022   24Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄ 

18-09-2022   25Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄     

25-09-2022   26Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄ 

02-10-2022    27Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄ 

09-10-2022    28Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄ 

16-10-2022    29Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄         

 

ΚΑΘΕ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΘΕΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 



4 
 

                 23-10-2022    30Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄        

                 30-10-2022    31Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΛΕΙΤ. ΕΤΟΣ Γ΄        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΗΝΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2   ΣΕΠΤ 2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   Α΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
8   ΣΕΠΤ 2022  ΠΕΜΠΤΗ       ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
14 ΣΕΠΤ 2022  ΤΕΤΑΡΤΗ       ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

          ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

15 ΣΕΠΤ 2022  ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ 
 

18 ΣΕΠΤ 2022  ΚΥΡΙΑΚΗ    7.00μ.μ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ  

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 50Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ    

                                        ΤΟΥ π. ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΥΡΟΦΙΔΗ 
 

21 ΣΕΠΤ 2022  ΤΕΤΑΡΤΗ   ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ 

23 ΣΕΠΤ 2022  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ‘ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ’  
                                               7.00μ.μ.  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (στη ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ) 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  24  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

"ΕΟΡΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ" 

ΣΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 6.30μ.μ.  ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ 

7.00μ.μ.  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
 

26 ΣΕΠΤ 2022  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ                                                 

29 ΣΕΠΤ 2022  ΠΕΜΠΤΗ  ΜΙΧΑΗΛ,ΓΑΒΡΙΗΛ,ΡΑΦΑΗΛ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ  
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

1 ΟΚΤ 2022  ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΙΗΣΟΥ  

Εορτάζει η Εκκλησία στη ΚΥΨΕΛΗ 

2 ΟΚΤ 2022  ΚΥΡΙΑΚΗ     ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ    

3 ΟΚΤ 2022   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΧΟΥ 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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4 ΟΚΤ 2022  ΤΡΙΤΗ    ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 

Εορτάζει η Εκκλησία στους Αγίους Αναργύρους 

7 ΟΚΤ 2022  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Α΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ –ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ   
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
 

 

18 ΟΚΤ 2022  ΤΡΙΤΗ       ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Εορτάζει η Εκκλησία στο Π. Ηράκλειο  

26 ΟΚΤ 2021  ΤΕΤΑΡΤΗ   ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΩΝ   

ΜΑÏΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    
 

 

 

 

ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΡΑÏ  ΝΙΚΟΛΑ του ΓΚΕΝΤΙΑΝ και της ΕΝΤΜΟΝΤΑ  

ΜΠΙΤΡΑÏ  ΜΕΛΙΝΑ του ΓΚΕΝΤΙΑΝ και της ΕΝΤΜΟΝΤΑ 

ΜΠΕΝΤΝΑΡΖ  ΝΙΚΟΛΑΣ του ΒΙΕΣΛΑΦ και της ΟΥΡΣΟΥΛΑΣ 

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΑΛΤΟΥΒΑ ΜΑΝΩΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 

ΤΑΚΕÏ ΕΝΤΖΟ του ΣΟΤΑΡΟ και της ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑΣ 

ΓΚΙΟΝΙΚΑÏ ΣΑΡΑ του ΜΠΛΕΡΙΑΝ και της ΙΒΑΣ 

ΓΚΙΟΝΙΚΑÏ ΣΟΦΙΑ του ΜΠΛΕΡΙΑΝ και της ΙΒΑΣ 
 

 

ΕΝΩΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
               

           ΦΛΟΡΕΣ ΜΑΡΙΝ του ΟΡΤΕΓΚΑ και της ΕΝΚΑΡΝΑΣΙΟΝ 

με την ΜΠΡΑÏΟΤΑ ΣΑΡΑ του ΜΑΟΥΡΟ και της ΑΝΝΑΣ 

           ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΕΥΑΝΘΙΑΣ 

με την ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΝΑΣ 

           ΤΡΑΣΣΟΝΤΑΙΝ ΦΛΟΡΕΝ του ΠΙΕΡ και της ΣΙΛΒΙ 

με την ΣΑΓΙΑΝΤ ΓΕΝΤΙ του ΡΟΝΙ και της ΚΑΡΛΑΣ 

            ΚΟΝΤΟΥΒΟΒΙΤΣ  ΝΤΑΜΙΑΝ του ΜΑΡΣΙΝ και της ΕΝΤΙΤΑΣ 

με την ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑÏΛΙΝΤΑ 

 

 

 



6 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
 

ΒΟÏΣΙΝ  ΖΕΝΕΒΙΕΒ                                        ετών  74 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ                           ετών  93 

ΑΛΤΟΥΒΑΣ  ΜΑΝΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ετών  90 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                          ετών  94 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ                                  ετών  85 

ΡΩΣΣΙ  ΚΑΙΣΑΡ                                                ετών  67 

ΒΙΕΝΑ  ΜΙΧΑΗΛ                                             ετών  78 

ΚΑΡΝΤΟΣΟ ΜΑΡΙΑ                                         ετών  86 

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                  ετών  95 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

 

Εις μνήμη πατρός ΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ    200,00€ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                                     500,00€ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                                       70,00€ 

 

Η ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 

 

  ΚΑΤΗΧΗΤIKA   
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 11.10.2022  δεύτερη Κυριακή του μηνός  αρχίζει η 

Κατηχητική περίοδος  της Ενορίας μας 

9.30π.μ. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ. 

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 

Πέρασε κι αυτό το καλοκαίρι και Σεπτέμβριο ξαναβρισκόμαστε στις 

γνώριμες γραμμές του Ενοριακού μας Δελτίου! 

Κι αυτός ο Σεπτέμβριος είναι διαφορετικός, αλλά θα προσπαθήσουμε να 

πλησιάσει την κανονικότητα, πάντα προσέχοντας την υγεία μας! 

Ευχόμαστε να μπορέσουμε αυτή την περίοδο να πραγματοποιήσουμε 

ορισμένες εκδηλώσεις. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως και όπως θα μας το 

επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.  

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία για την 50η επέτειο της εις Πρεσβύτερον χειροτονιας του π. 

Σωτήρη Μαυροφίδη.  

Σας περιμένουμε! 

Σας ευχόμαστε Καλό Φθινόπωρο! 

 

Από τη γραμματεία του Συνδέσμου Καθολικών Πειραιώς 


