
 
ιερα µητροπολις νεαπολεωσ και σταυρουπολεωσ 

ενορια ιερων ναων 
αγιου αθανασιου και 

ευαγγελισµου τησ θεοτοκου ευοσµου 
562 24  ευοσµοσ 

τηλ. 231 0761 325  fax 231 0706 777 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 

ΕΥΧΕΛΑΙΟ 

 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 στις 7.00 µ.µ. θα τελεστεί στoν Ι. Ν. 

Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Ευόσµου, µε την ευκαιρία της  Μ.Τεσσαρακοστής 

το Αρχιερατικό Ευχέλαιο, χοροστατούντος του Σεβασµ. Μητροπολίτου 

Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. ΒΑΡΝΑΒΑ.  

Παρακαλούµε να συµµετάσχετε στο Ιερό Μυστήριο λαµβάνοντας από 

την προσευχή και τη χρίση του Αγίου Ελαίου "υγεία ψυχής και σώµατος", 

αλλά  και βοηθώντας έτσι στο Θεάρεστο έργο της Ενορίας µας. 

�ΥΟ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ στην Μ. Τεσσαρακοστή: 

α) /ευτέρα 24 Μαρτίου 10:00 µ.µ. - 12:30 π.µ. (Ευαγγελισµός της Θεοτόκου)  

β) Τετάρτη 2 Απριλίου 8:00 µ.µ. - 12:30 π.µ. (του Μεγάλου Κανόνα) 

�-------------------------------------------------- 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΝΤΩΝ 
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..........................................................................................………………  

Ποσό*  

 
                                                                                        

* Τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν από την τέλεση του Ιερού Ευχελαίου θα διατεθούν 
αποκλειστικά για το κοινωνικό έργο της ενορίας µας (καθηµερινό συσσίτιο – Ξενώνας “Το 

σπίτι των αγγέλων” – πρωινό για παιδιά – βοηθήµατα – δέµατα κ.α.). 
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