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SERVICE SCHEDULE 
 
Thursday June 22, 2017 
7:00 p.m. Welcoming of the sacred Icon, officiated by 
His Grace Bishop Ierotheos of Efkarpia, Abbot of 
the Sacred Patriarchal and Stavropegial 
Monastery. 
Vespers and Paraklesis to the Saint. 
 
 
Friday June 23, 2017 
8:00-11:00 a.m. Orthros and Divine Liturgy 
 
7:00 p.m. Hierarchical Great Vespers. 	  
Blessing	  of	  the	  Loaves	  and	  Sermon. 
 
 
Saturday June 24, 2017  
NATIVITY OF THE FORERUNNER JOHN THE BAPTIST 
 
8:00 -11:30 a.m. Orthros and Hierarchical Divine 
Liturgy 
 
7:00 p.m. Vespers and the Sacrament of the  
Holy Unction for health.  
 
Sunday June 25, 2017 
8:00-11:30 a.m. Orthros and Festive Hierarchical 
Divine Liturgy. 

Luncheon to follow. 
 
6:30 p.m. Hierarchical Vespers, Paraklesis, Blessing 
of the Apples followed by the Great procession of the 
Miraculous Icon of St. Irene Chrysovalantou which 
all the faithful will pass under. 
 
 
Monday June 26, 2017 
8:30-10:00 a.m. Orthros and Divine Liturgy.  
	  

	  

	  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  
  
Πέμπτη  22  Ἰουνίου    
7:00  τό  ἑσπέρας:    
Ὑποδοχή  Ἱερᾶς  Εἰκόνος,  συνοδευομένης  ὑπό  τοῦ    
Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου  Εὐκαρπίας    
κ.  Ἱεροθέου,  Καθηγουμένου    
τῆς  Ἱερᾶς  Πατριαρχικῆς  Μονῆς.    
Ἑσπερινός  καί  Παράκλησις  τῆς  Ὀσίας  Εἰρήνης.    
  
Παρασκευή  23  Ἰουνίου    
8:00  -11:00  το  πρωί:    Ὄρθρος  καί  Θεία  Λειτουργία.    
  
7:00  τό  ἑσπέρας:  Μέγας  Ἀρχιερατικός  Ἑσπερινός  
μετ’  ἀρτοκλασίας  καί  θείου  κηρύγματος.    
  
Σάββατο  24  Ἰουνίου    
ΤΟ  ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ  ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ    
  
8:00  -11:30  τό  πρωί:    
Ὄρθρος  καί  Ἀρχιερατική  Θεία  Λειτουργία.    
  
7:00  τό  ἑσπέρας:  Ἀναστάσιμος  Ἑσπερινός  καί  τό  
Μυστήριον  τοῦ  Ἱεροῦ  Εὐχελαίου,  ὑπέρ  ὑγείας  καί  
σωτηρίας  τῶν  εὐσεβῶν  προσκυνητῶν.    
  
Κυριακή  25  Ἰουνίου    
8:00  -  11:30  τό  πρωί:  Ὄρθρος  καί  Πανηγυρική  
Ἀρχιερατική  Θεία  Λειτουργία.    
Ἐν  συνεχείᾳ  Γεῦμα  εἰς  τήν  αἴθουσαν  τοῦ  Ναοῦ.    
  
6:30  τό  ἑσπέρας:  Ἀρχιερατικός  Ἑσπερινός,  
Παράκλησις,  ἡ  τελετή  τῆς  Εὐλογήσεως  τῶν  Μήλων  τῆς  
Ἁγίας  καί  ἐν  συνεχείᾳ  ἡ  Λιτάνευσις  τῆς  
Θαυματουργοῦ  Εἰκόνος  πέριξ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ,  κατά  
τήν  διάρκειαν  τῆς  ὁποίας  θα  περάσουν  κάτω  ἀπό  τήν  
Ἱερά  Εἰκόνα,  ὅλοι  οἱ  εὐλαβεῖς  προσκυνηταί.    
  
Δευτέρα  26  Ἰουνίου    
8:30  -  10:00  τό  πρωί:  Ὄρθρος  καί  Θεία  Λειτουργία.    

Τῶν	  Ἱερῶν	  Ἀκολουθιῶν	  θά	  προστῆ	  ὁ	  Θεοφιλέστατος	  Ἐπίσκοπος	  Εὐκαρπίας	  κ.	  Ἱερόθεος.	  

His	  Grace	  Bishop	  Ierotheos	  will	  preside	  over	  the	  services.	  


