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Αγαπητοί Φίλοι και  Μέλη του Συλλόγου μας  

 

Το Δ.Σ.  με την ευλογία του Γέροντά μας, έχει προγραμματίσει συν Θεώ τις 
ακόλουθες εκδηλώσεις για το B΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 

 Την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου  2014  και ώρα 19.00 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής  Νέας Πεντέλης, θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία για την εορτή της Παναγίας 
της Οδηγήτριας, με συμμετοχή πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Ξενοφώντος. 

 Την Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014  και ώρα 07.30΄ στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής  Νέας Πεντέλης, θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την 
εορτή της Παναγίας της Οδηγήτριας.  

 Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014  και ώρα 18.00΄ στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου 
Χαλανδρίου, θα τελεσθεί εσπερινός και θα προσφερθεί τσάι στα μέλη και τους φίλους 
του Συλλόγου, με συμμετοχή του Γέροντά μας και πατέρων της Μονής. 

 Στις 18/19 Οκτωβρίου 2014:  Αντιπροσωπεία του Συλλόγου θα μεταβεί στην 
Ι.Μ. Ξενοφώντος Αγίου Όρους και θα συμμετάσχει στην αγρυπνία και τον εορτασμό 
της Παναγίας της Οδηγήτριας.  

 Το Σαββατοκύριακο 1 & 2 Νοεμβρίου 2014: Θα πραγματοποιηθεί 2ήμερη 
προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν τω Ολύμπω, στο 
Λιτόχωρο Πιερίας, με ενδιάμεσο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας 
στην Λαμία. Κόστος συμμετοχής 80,00 ευρώ. 

 Τό Σάββατο 22 Νοεμβρίου  2014: Θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη 
προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σαγματά 
Βοιωτίας και στον τάφο του Ευαγγελιστή Λουκά στη Θήβα. Η εκδρομή θα 
ολοκληρωθεί με επίσκεψη και γεύμα στη Χαλκίδα. Κόστος συμμετοχής 30,00 ευρώ.  

Δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Χρήστο Τσουτσουλόπουλο    

  210-6726483  ή 6977698939    ώρες  19.00 έως 21.00 
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ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε για το Μοναστήρι η οικοδομική 
άδεια ανέγερσης του Ιερού Ναού των Αγιορειτών Πατέρων στον αύλειο χώρο δίπλα από το 
κονάκι στην Νέα Ιωνία. Παρακαλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας κατ’ αρχάς 
να ενώσουμε τις προσευχές μας για την ταχεία ευόδωση του ιερού αυτού σκοπού. Παράλληλα 
όσοι έχουν την δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης ή εξεύρεσης και προσφοράς οικοδομικών 
κ.λ.π. υλικών να έλθουν σε επικοινωνία με το Δ.Σ. του Συλλόγου ή απ’ ευθείας με την Ιερά 
Μονή Ξενοφώντος. 

 Ο λογαριασμός του Συλλόγου είναι 1960 02101 087376 στην ALPHA BANK.           
Η ετήσια συνδρομή είναι ( 20 € ), με δυνατότητα απ’ ευθείας κατάθεσης του ποσού ή  
επικοινωνία με τον Ταμία μας κ. Ιωάννη Κανναβό  στο τηλέφωνο  6944371269 ή 210-8188133.  

 Όσα από τα μέλη ή τους φίλους μας επιθυμούν να συνδράμουν στην ενίσχυση του 
ταμείου μας για την πληρωμή του ενοικίου στην οικογένεια του πατρός Σωφρονίου, ο οποίος 
νοσηλεύεται στο Ωνάσειο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Ταμία μας.  

 

 
 

 
 


