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 7.00 μ.μ. Έλευση και Υποδοχή της Ιεράς και 
Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Τρυπητής, 
προερχομένη από το ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα 
της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας. Την Ιερά Εικόνα, θα υποδεχθεί, 
επικεφαλής κλήρου και λαού, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, 
κ.Ιγνάτιος. Ευθύς αμέσως, θα τελεστεί ο 
Αναστάσιμος Εσπερινός του Σαββάτου, 
χοροστατούντος του Ποιμενάρχου μας. 

 7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία 
 11.00 π.μ. Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία 
Θεοτόκο 
 7.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά 
Παράκληση της Αγίας Παρασκευής όπου στο 
τέλος  θα ακολουθήσει η ενθρόνιση της σεπτής 
εικόνας της Αγίας Παρασκευής από τον μόνιμο 
καθ’όλο το έτος θρόνο της, στον θρόνο 
λιτανεύσεως και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η 
έναρξη της πανηγύρεως με τη δική της ευλογία. 

 7.00 π.μ. Όρθρος - Θεία Λειτουργία - 
Κτητορικό και κοινό/ομαδικό μνημόσυνο της 
ενορίας μας 

 7.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός, χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ.Ιγνατίου, ο οποίος θα κηρύξει τον θείο 
λόγο. 

 10.00 το βράδυ θα ξεκινήσει ΙΕΡΑ 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ που θα τελειώσει στις 1.00 τα 
ξημερώματα 

 (Αγίας Παρασκευής)

 7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία, ιερουργούντος του 
Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Επιφανίου 
Οικονόμου, Ιεροκήρυκος της ΙΜΔ, ο 
οποίος θα κηρύξει τον θείο λόγο. 
 7.30 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και 
Ιερά Παράκληση προς τιμήν της Αγίας 
Παρασκευής. 
 Στο τέλος θα ακολουθήσει Ιερά Λιτάνευση 
της σεπτής εικόνας της Αγίας Παρασκευής 
στους δρόμους της ενορίας, με την παρουσία 
της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου. 

 Επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος θα τελεστεί στις 7.00 π.μ. ο 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
 Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών, θα 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της 
Τρυπητής για το Αίγιο.

 
 Η Ιερά και θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας 
Τρυπητής, θα παραμείνει προς προσκύνηση και 
αγιασμό των πιστών, από το Σάββατο 23 έως και την 
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 το πρωί.  
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