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ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

28 Φεβρουαρίου ἕως 4 �αρτίου 2018


ν �ψει τ�ς ε�σόδου µας στ�ν �γία κα� Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
�  ερς Ναός µας �ποδέχεται τ�ν Τιµία Κάρα το� �ν �γίοις Πατρς �µ�ν 

Παρθενίου 
πισκόπου Λαµψάκου το� θαυµατουργο�, 
�κ τ�ς  ερ�ς Μον�ς Μακρυµάλλη Ε�βοίας, 

πρς �νίσχυση κα� �γιασµ το� Χριστεπωνύµου πληρώµατος 
τ�ς �γίας µας 
κκλησίας. Ο� λατρευτικ�ς συνάξεις θ� λάβουν χώρα 

σύµφωνα µ� τ �κόλουθο Πρόγραµµα.

τοῦ �γίου Παρθενίου 
ἐπισκόπου Λαµψάκου τοῦ θαυµατουργοῦ
Π��Σ����� �Ω� ���� ��Π�ΘΩ�



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Στάση Μεταµόρφωση 
- Λεωφ. Γραµµ� Β9: Χαλκοκονδύλη - Μεταµόρφωση - Κηφισιά. ¨π τν ©λε-
κτρικ σταθµ ¨µαρουσίου � λεωφ. γραµµ� 541 τερµατίζει «ξω �π τν  . 
Ναό. ¨π τν ©λεκτρικ σταθµ Ν. ¬ωνίας λεωφ. γραµµ� 724 Ν. ¬ωνία - Θρα-
κοµακεδόνες - Στάση «Σχολε°ο»).

Τετάρτη 28η Φεβρουαρίου
6.15 µ.µ. ±ποδοχ� Τιµίας Κάρας στν α²λειο χ�ρο το�  ερο� Ναο�.
     – ∆έησις. 
6.30 µ.µ: ´σπερινς µετ� τ�ς Προηγιασµένης Θείας Λειτουργίας.

Πέµπτη 1η Μαρτίου
7.00 π.µ. ¶ρθρος, ·ρες, ´σπερινός, �γιασµς πρωτοµηνι�ς 
    κα�  ερ� Παράκλησις ε�ς τν ¸γιον Παρθένιον.
6.00 µ.µ. ¨κολουθία �ερο� Ε�χελαίου κα� �ν συνεχεί¹ �µιλία 
    �π το� Α�δεσ. Πρωτ. π. Θεµιστοκλέους Χριστοδούλου, 
    
φηµερίου  .Ν. �γίου 
λευθερίου �δο� ¨χαρν�ν,
    µ� θέµα: «Πορεία Σταυρο�, �πάντηση ¨νάστασης».

Παρασκευή 2α Μαρτίου
7.00 π.µ. ´σπερινς µετ� τ�ς Προηγιασµένης Θείας Λειτουργίας.
7.00 µ.µ. Β΄ Χαιρετισµοί ε�ς τ�ν ±περαγίαν Θεοτόκον.
9.00 µ.µ. ∆εύτερη ¨κολουθία τ�ν Χαιρετισµ�ν κα� �ν συνεχεί¹ 
     ερ� ¨γρυπνία �π το� Πανοσ. ¨ρχιµ. π. Σαράντη Σαράντου,
    
φηµερίου  .Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου ¨µαρουσίου.

Σάββατο 3η Μαρτίου
7.00 π.µ.¶ρθρος & Θεία Λειτουργία.
6.00 µ.µ. ¨ναστάσιµος ´σπερινός κα� �ν συνεχεί¹  ερ� Παράκλησις
    ε�ς τν ¸γιον Παρθένιον.
7.00 µ.µ. ¼µιλία �π το� Πανοσ. ¨ρχιµ. π. ¬ωάννου Κοκάκη, 
     ¨κτινοθεραπευτο� - �γκολόγου, 
φηµ.  .Ν. �γίου Νεκταρίου 
     Κ. Κηφισι�ς, µ� θέµα: «¨λήθειες πάνω στ� νόσο το� καρκίνου».

Κυριακ� 4η Μαρτίου
7.00 π.µ.¶ρθρος & Θεία Λειτουργία.
6.00 µ.µ. Κατανυκτικς ´σπερινός -  ερν Ε�χέλαιον 
    καί �ναχώρησις τ�ς Τιµίας Κάρας.

¼  ερς Νας θ� παραµένει �νοικτς καθ’ ¾λη τ�ν �µέρα.

Πρόγραµµα  ερ�ν ¨κολουθι�ν


