
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥΠαρακαλού νται ο λοι οι ενορι τες οι οποι οι επιθύμού ν να δηλώ σούν,Γα μο η  Βα πτιση, η  να σύναντηθού ν με τον Ιερε α Πατη ρ Αργύ ριο να χρησιμοποιού ν τις ώ ρες λειτούργι ας τού γραφει ού. Tel: 0171-3009713 - Email : a.chatoupis@orthodoxie.net 
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη από τις 13.00 έως τις 16.00

Aγαπητοί μου ενορίτες, Ο ναο ς μας θα ξαναλειτούργη σει απο  την Κύριακη  17.05.2020Επειδη  ύπα ρχούν αύστηρα  με τρα για τον εκκλησιασμο  και ο αριθμο ς τών πιστώ ν στην δικη  μας εκκλησι α δεν μπορει  να ξεπερα σει τα 30 α τομα, θα πρε πει οπώσδη ποτε να δηλώ σετε την σύμμετοχη  σας πριν ε ρθετε στον ιερο  ναο .
Πως γίνεται η δήλωση ?

Tηλεφωνικώς στο  0171-6100726 
( κύριος Γ. Παλάσκας )Λε τε το ο νομα σας, την ημερομηνι α πού θε λετε να ε ρθετε στην  εκκλησι α, και το τηλε φώνο σας.Στην σύνε χεια θα σας απαντη σούμε εα ν ύπα ρχει ελεύ θερη θε ση η ο χι.

Πως μπαίνουμε και παραμένουμε στην εκκλησία? 

1. Δεν ε χετε κανε να απο  τα σύμπτώ ματα τού κορονοι ού .
2. Στην ει σοδο βα ζούμε στα χε ρια αντισηπτικο .
3. Φε ρνετε μαζι  μα σκα για μύ τη και στο μα και την φορα τε ολη τηνΏ ρα με σα και ε ξώ απο  την εκκλησι α.
4. Κρατα με ο λη την ώ ρα 1,5-2 με τρα απο σταση ασφαλει ας απο τούς α λλούς πιστού ς.
5. Δεν φιλα με τις εικο νες στον ναο .
6. Ερχο μαστε 15 λεπτα  πριν την ε ναρξη τών ιερώ ν ακολούθιώ ν,διο τιοι πο ρτες τού ναού  με την ε ναρξη κλει νούν.
7. Επειδη  ει μαστε πολλοι  θα τελού με 2 Θει ες Λειτούργι ες την ημε ρατης Κύριακη ς, για να μπορε σούμε να δεχτού με μεγαλύ τερο αριθμο πιστώ ν.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία από τις  09.00 μέχρι τις 10.00.
Η δεύτερη Θεία Λειτουργία από τις 10.45 μέχρι τις 11.45.

Π. Αργύριος

Θ. Λειτουργία 1η  9.00-10.00

  Παρασκευή   01.01.2021                                                     

  Κυριακή  03.01.2021  

  Τετάρτη  06.01.2021

  Κυριακή  10.01.2021    

  Κυριακή  17.01.2021

   Κυριακή  24.01.2021

  Κυριακή  31.01.2021

Θ. Λειτουργία  10.45-11.45

Θ. Λειτουργία 2η    10.45-11.45

Θ. Λειτουργία 1η      9.00-10.00

Θ. Λειτουργία

Θ. Λειτουργία 1η  9.00-10.00

Θ. Λειτουργία 1η  9.00-10.00

Θ. Λειτουργία 1η  9.00-10.00

Θ. Λειτουργία 2η  10.45-11.45

Θ. Λειτουργία 2η  10.45-11.45

Θ. Λειτουργία 2η  10.45-11.45

Θ. Λειτουργία 2η  10.45-11.45

† Αγίου Βασιλείου

† Προ των Φώτων 

† ΙΕ´ Λουκά
(Ζακχαίου)

† Μετά τα Φώτα

†  Άγια Θεοφάνεια 
   του Σωτήρος Χριστού 

† ΙΒ´ Λουκά 
(10 λεπρών)

† ΙΔ´ Λουκά 
( του τυφλού)

10.45-11.45

mailto:Email%20:%20wuppertal@orthodoxie.net%20

