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Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν 
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, τήν τήν τήν τήν Τετάρτη 16 Τετάρτη 16 Τετάρτη 16 Τετάρτη 16 
πρός πρός πρός πρός Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου, Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου, Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου, Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου, θά τελεσθεῖ θά τελεσθεῖ θά τελεσθεῖ θά τελεσθεῖ 
στή Μονή στή Μονή στή Μονή στή Μονή μαςμαςμαςμας    ἱεράἱεράἱεράἱερά    ἀγρυπνία καί μνημόσυνο ἀγρυπνία καί μνημόσυνο ἀγρυπνία καί μνημόσυνο ἀγρυπνία καί μνημόσυνο 
τοῦ ἀειμνήστου Γέρονττοῦ ἀειμνήστου Γέρονττοῦ ἀειμνήστου Γέρονττοῦ ἀειμνήστου Γέροντόόόός ς ς ς μας μας μας μας καί νέου καί νέου καί νέου καί νέου 
Κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς μας μας μας μας ἈντωνίουἈντωνίουἈντωνίουἈντωνίου    
Πρεσβυτέρου,Πρεσβυτέρου,Πρεσβυτέρου,Πρεσβυτέρου,    ἀπό τίς ἀπό τίς ἀπό τίς ἀπό τίς 7.007.007.007.00΄ τό βράδυ ἕως ΄ τό βράδυ ἕως ΄ τό βράδυ ἕως ΄ τό βράδυ ἕως 
τή τή τή τή 1.001.001.001.00΄ περίπου μετά τά μεσάνυχτα.΄ περίπου μετά τά μεσάνυχτα.΄ περίπου μετά τά μεσάνυχτα.΄ περίπου μετά τά μεσάνυχτα.    

Λόγῳ τῆς ἀγρυπνίας, δέν θά τελεσθεῖ πρωινή Θεία Λόγῳ τῆς ἀγρυπνίας, δέν θά τελεσθεῖ πρωινή Θεία Λόγῳ τῆς ἀγρυπνίας, δέν θά τελεσθεῖ πρωινή Θεία Λόγῳ τῆς ἀγρυπνίας, δέν θά τελεσθεῖ πρωινή Θεία ΛειΛειΛειΛειτουρτουρτουρτουρ-
γίαγίαγίαγία    τήν τήν τήν τήν Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου.Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου.Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου.Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου.    

Ἡ Ἀγρυπνία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Ἡ Ἀγρυπνία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Ἡ Ἀγρυπνία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Ἡ Ἀγρυπνία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό 
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