Ο Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών στους εορτασμούς του
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(https://imfth.gr)

Ο Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών στους εορτασμούς του Αγίου Αντωνίου,
Πολιούχου Περιστερίου [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Δευ, 17/01/2022 - 14:50.

Ημερομηνία:
Δευτέρα, 17 Ιανουάριος, 2022 - 14:45
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Για να ακούσετε το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου κ. Συμεών πατήστε εδώ [3]
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Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τον Πολιούχο του Περιστερίου (ΦΩΤΟ) (romfea.gr) [4]
Οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας και Φθιώτιδος στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Αντωνίου πολιούχο
Περιστερίου | poimin.gr [5]
Ο πανηγυρικός εσπερινός στον Άγιο Αντώνιο Περιστερίου | ORTHODOXIA IN FOTO [6]
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Περιστερίου (ΦΩΤΟ) (romfea.gr) [7]
Λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Περιστερίου Άγιο Αντώνιο | poimin.gr
[8]
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