
 

  

  

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 

 

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν καὶ φιλαγίων Χριστιανῶν ὅτι τὴν ἐρχομένη Κυριακὴ 

25η Μαΐου 2014 ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ συντοπίτου μας ἁγίου ἐνδόξου 

νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου, τοῦ ἐν τῇ πόλει τοῦ Μοναστηρίου μαρτυρήσαντος. Κέντρον τοῦ 

ἑορτασμοῦ θὰ εἶναι ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης. 

 Μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀγαθαγγέλου θὰ μεταφερθεῖ στὴν πόλη μας πρὸς 

εὐλογία  τῶν πιστῶν ἡ θαυματουργὸς ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας ἐκ τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Κίτρους καὶ Κατερίνης, καὶ θὰ παραμείνει στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς 

καθ᾽ ὅλον τὸ διήμερο τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ. 

 Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

 

       Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24η Μαΐου 2014  

Ἑσπέρας - 7:00 μ.μ. – Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ 

Θείου Κηρύγματος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους καὶ 

Κατερίνης κ. Γεωργίου. 

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν 

πιστῶν ἡ θαυματουργὸς ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, καθὼς καὶ ἀπότμημα 

τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἀγαθαγγέλου.  

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ ἀκολουθήσει λιτάνευσις τῶν ἱερῶν Εἰκόνων 

τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας καὶ τοῦ ἁγίου Ἀγαθαγγέλου, καθὼς καὶ τοῦ ἀποτμήματος 

τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 25η Μαΐου 2014 

Πρωΐ - 7:00-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Πανηγυρικὴ Τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, 

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. 

Ἰωήλ, συνιερουργούντων δὲ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους καὶ Κατερίνης 

κ. Γεωργίου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου. 
 

Ἀγαπητοί μας,  

Δὲν ὑπάρχει μεγαλυτέρα δωρεά γιὰ ἕναν τόπο ἀπὸ τοὺς ἁγίους του.  

Δόξα τῷ Θεῷ! Στοὺς ἐσχάτους χρόνους εὐδόκησε ὁ Θεός, ὥστε ἡ Φλώρινά μας νὰ 

ἀποκτήσει τὸν δικό της ἅγιο. Τὸν Φλωρινιώτη ἅγιο Ἀγαθάγγελο. Ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος 

εἷναι τὸ καύχημά μας, τὸ καμάρι ὁλοκλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ ἀσπίδα καὶ 

προστασία μας. 

Ὡς ἐκ τούτου, θερμῶς προτρέπουμε ὅλους σας νὰ συμμετάσχετε μὲ πίστη καὶ 

εὐλάβεια στὶς ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πρὸς τιμήν του. Εἶναι τὸ 

ἐλάχιστο ποὺ μποροῦμε νὰ τοῦ ἀντιπροσφέρουμε γιὰ τὸ δικό του μαρτύριο. 
 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
531 00  ΦΛΩΡΙΝΑ  

 

Τηλέφ.: 23850 28.860, Τηλεομοιότ.: 23850 28863 

 

 

          Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 20ῇ Μαΐου 2014 


