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Αγαπητές μας φίλες,
Με την ευκαιρία της περιόδου που διανύουμε του τεσσαρακονθημέρου προ των
Χριστουγέννων, ευχόμαστε καλή προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή της Σαρκώσεως
του Λόγου του Θεού. Επίσης ευχόμαστε τώρα, στους χαλεπούς καιρούς που περνάει η
χώρα μας, το μήνυμα των Χριστουγέννων, «Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ», να μας
γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία και να ενισχύει την πίστη μας, ότι πάνω από όλους και
όλα βρίσκεται το παντοδύναμο χέρι του Θεού και το πάνσοφο σχέδιό Του.
Ευλογημένα Χριστούγεννα!
Η φετινή χρονιά άρχισε με Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού,
στη Μαψώ Κορινθίας, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018. Στη συνέχεια πήγαμε στο
Λουτράκι όπου προσκυνήσαμε την Παναγία τη Γιάτρισσα, περπατήσαμε και φάγαμε
στην όμορφη παραλία του και το απόγευμα ανηφορίσαμε για την Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου.
Για τη χρονική περίοδο 2018-2019 θα έχουμε, πρώτα ο Θεός, τις ακόλουθες
πνευματικές ευκαιρίες:
1. Συνεχίζουμε και φέτος τις πνευματικές μας συναντήσεις, κάθε πρώτη και τρίτη,
Τρίτη κάθε μήνα, με εισηγητή τον πατέρα Αθανάσιο Παπασταύρου, ιεροκήρυκα
της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ο οποίος αναπτύσσει το ουσιώδες θέμα της
Θείας Λειτουργίας. Οι συναντήσεις αυτές, έχουν ήδη αρχίσει από τις 6
Νοεμβρίου και γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου μας Παρνασσού 2.
2. Στις 4 και 18 Δεκεμβρίου 10:30 π.μ. θα έχουμε τις πνευματικές μας συναντήσεις.
3. Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου θα συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο
Γεώργιο της Ριζαρίου Σχολής, στάση μετρό Ευαγγελισμός. Μετά τη Θεία
Λειτουργία θα έχουμε επικοινωνία και καφέ.

4. Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, 10:30 π.μ., θα γίνει η συνάντησή μας, Παρνασσού 2.
5. Την 3η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 5:30 το απόγευμα στο
ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, (λεωφόρος Αμαλίας 10 στο Σύνταγμα), θα έχουμε την
ετήσια εορταστική εκδήλωση και το κόψιμο της βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας.
6. Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, 10:30 π.μ. θα γίνει τη συνάντησή μας, Παρνασσού 2.
7. Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη της Αγίας Φιλοθέης,
προστάτιδας του Συνδέσμου μας, θα έχουμε εκκλησιασμό στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης
Αιόλου. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα πάρουμε το πρωινό μας στα γραφεία του
Συνδέσμου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνάντησή μας.
8. Στις 5 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα έχουμε ετήσια Γενική
Συνέλευση στα γραφεία του Συνδέσμου, Παρνασσού 2. Στην περίπτωση μη
απαρτίας η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 19 Μαρτίου στον ίδιο χώρο και
την ίδια ώρα. Στη συνέχεια, 11:00 π.μ., θα έχουμε την καθιερωμένη συνάντησή
μας.
9. Τετάρτη, 13 Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ., απογευματινή προηγιασμένη στο
παρεκκλήσιο της Αδελφότητος «ΖΩΗ», Καρύτση 14.
10. Στις 19 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. θα έχουμε την ετήσια Γενική Συνέλευση στα
γραφεία μας και στη συνέχεια, 11:00 π.μ., τη συνάντηση μας.
11. Σάββατο και Κυριακή, 30 και 31 Μαρτίου 2019, διήμερη προσκυνηματική
εκδρομή Δελφούς, Ιερά Μονή προφήτου Ηλία, Άμφισσα, Γαλαξίδι, Ναύπακτο.
12. Στις 2 και 16 Απριλίου 10:30 π.μ., θα έχουμε τις πνευματικές μας συναντήσεις.
13. Την Κυριακή 14 Απριλίου, θα συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο
Γεώργιο μέσα στο χώρο του μουσείου της Ακροπόλεως. Μετά τη Θεία Λειτουργία
επικοινωνία – καφέ στο εστιατόριο του Μουσείου.
14. Στις 7 και 21 Μαΐου 10:30 π.μ., θα έχουμε τις καθιερωμένες συναντήσεις μας.
15. Στις 25 με 28 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί τετραήμερη εκδρομή στην Πρέβεζα,
Λευκάδα, Άρτα, Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα).
16. Την Τρίτη, 5 και 18 Ιουνίου 10:30 π.μ., θα έχουμε τις πνευματικές μας
συναντήσεις μας στα γραφεία του Συνδέσμου.
Παρακαλούμε τις κυρίες που ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας να
επικοινωνούν με κάποια από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου θα μας δώσει μεγάλη χαρά και
δύναμη για να συνεχίσουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

