
ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑ ΠΕΝΤΑΚΩΜΟΥ 

Προς τους αγαπητούς φίλους και φίλες,  
 
Ως  Οδοντιατρική Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού ναού Αγίου Αντίπα στο 
Πεντάκωμο Λεμεσού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την 
ολοκλήρωση και παράδοση του έργου από τον εργολάβο, καθώς και την 
προετοιμασία μας για την τέλεση των εγκαινίων και τον καθαγιασμό του Ναού.  Η 
ακολουθία των εγκαινίων θα γίνει από τον Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Αμαθούντος 
κ.κ. Νικόλαο την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022,  στις 7:30 το απόγευμα. 
 Θέλουμε εγκάρδια να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν με την μικρή ή 
μεγαλύτερη συνεισφορά τους σ’ αυτή την μεγάλη ευλογία, την ανέγερση του ιερού 
ναού του Αγίου Αντίπα.Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το πλήθος των πιστών, που 
εμπιστεύτηκαν στο πρόσωπο μας την ολοκλήρωση αυτού τού θεάρεστου έργου. 
Η ύπαρξη ενός θυσιαστηρίου προς τιμήν του προστάτου μας Αγίου Αντίπα και προς 
δόξαν του Τριαδικού θεού, θα είναι για όλους μας πηγή ευλογίας, ‘’Ιατρείον 
νοσημάτων άμισθον και πληγωμένων ψυχών παραμύθιον’’.   
  Ενημερωτικά εντός του ναού υπάρχει μικρό παρεκκλήσιο αφιερωμένο σε όλους 
τους Αγίους Αναργύρους ιατρούς, καθώς και οι εικόνες του τέμπλου απεικονίζουν 
αγαπημένους μας Αγίους ιατρούς, όπως τον άγιο Παντελεήμονα, τον άγιο Απόστολο 
και ευαγγελιστή Λουκά ,τον άγιο Λουκά τον ιατρό και άλλους. 
Όσοι από τους αγαπητούς φίλους  θα ήθελαν να μετέχουν στην ευλογία του 
μυρώματος της Εκκλησίας καλύπτοντας μέρος των εξόδων παρακαλώ να 
επικοινωνήσουν με τα μέλη της ερανικής επιτροπής. 
Η παρουσία του καθενός μας στην ακολουθία των εγκαινίων αποδίδει τιμή προς τον 
άγιό μας και θα δώσει σε εμάς προσωπική χαρά.  
Υπενθυμίζουμε ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντίπα βρίσκεται σε θέα παρά τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού στην έξοδο προς το μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου Αλαμάνου.  
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                                                                                     η επιτροπή  
 
                                                           Πρόεδρος :     π. Μιχαήλ Χριστοφή    99 599773 
                                                           Ταμίας :          Χρίστος Σαμάρας          99 403260 
                                                           Γραμματέας : Γιώργος Χριστοφόρου 99 177 277    
                                                           Μέλος :           Νέαρχος Παναγή          99552166 
 
              


