
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αρχιερατικό συλλείτουργο  με τους Πανιερώτατους Μητροπολίτες 

Λεμεσού κ. Αθανάσιο, Μόρφου κ. Νεόφυτο και τον Επίσκοπο Καρπασίας 

κ. Χριστοφόρο  στον Άγιο Μάμαντα στη Μόρφου.  

  

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του καθεδρικού ναού του Αγίου Μάμαντος 

Μόρφου πληροφορεί το ευσεβές χριστεπώνυμο πλήρωμα, ότι θα τελεστεί 

αρχιερατικός Εσπερινός και αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό 

ναό του Αγίου Μάμαντος στην κατεχόμενη Μόρφου, με την ευκαιρία της 

μνήμης του πολιούχου της Μόρφου, Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος του 

μυροβλύτη και θαυματουργού. 

  

Τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 6.30 μ.μ., θα ψαλεί ο Μέγας 

αρχιερατικός Εσπερινός προϊσταμένων των μητροπολιτών Λεμεσού κ. 

Αθανασίου και Μόρφου κ. Νεοφύτου και την Τρίτη, 2α Σεπτεμβρίου 2014 

και ώρα 7.30 π.μ., θα αρχίσει η ακολουθία του Όρθρου με την άφιξη των 

αρχιερέων Λεμεσού κ. Αθανασίου, Μόρφου κ. Νεοφύτου και Καρπασίας κ. 

Χριστοφόρου . Στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 2α 

Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 5.00 μ.μ., θα τελεστεί Παράκληση προς την ιερά 

εικόνα του Χρυσοσώτηρος Ακανθούς και τον εορτάζοντα άγιο Μάμαντα. 

  

Οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τη θαυματουργή 

εικόνα του Χρυσοσώτηρος από την Ακανθού (ανήκει στην Επισκοπή 

Καρπασίας), η οποία φυλάσσεται προσωρινά στον ναό του Αγίου 

Μάμαντος στη Μόρφου, καθώς επίσης να λάβουν άγιο έλαιο από τη 

σαρκοφάγο του μυροβλύτη Αγίου. 

Για τη ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά των πιστών θα υπάρχουν λεωφορεία. Για 

περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Αλέκο Αλεξάνδρου, τηλ. 

99662066. 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάθε πιστός θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του την 

ευρωπαϊκή ταυτότητά του. 

  

Όσοι πιστοί επιθυμούν να δώσουν τα ονόματά τους για τη γιορτή και την 

παράκληση του αγίου Μάμαντος, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν 

με τον κ. Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου (τηλέφωνο 99333939) ή να 

απευθύνονται  στους εκκλησιαστικούς Επιτρόπους που θα βρίσκονται 

στον ναό την 1η και 2α Σεπτεμβρίου. 

  

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Μάμαντος Μόρφου για τα πιο 

πάνω διοργανωτικά της πανηγύρεως συνεργάζεται με τους Δήμους 

Μόρφου και Ακανθούς, τους οποίους και εντεύθεν ευχαριστούμε, 

ευχόμενοι το ποθούμενον ως τάχιστα. 

 

Για πληροφορίες: 

Αλέκος Αλεξάνδρου, τηλ. 99662066 

Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, τηλ. 99333939 

(Για την Εκκλησιαστική Επιτροπή του καθεδρικού ναού  

 Αγίου Μάμαντος Μόρφου). 


