
 

Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Allerheiligen zu München 
Ungererstr. 131     80805 München 
 089/360 38 788   089/360 38776 

           muenchen.allerheiligen@rorthodoxie.net 

 

Archimandrit Georgios Siomos      g.siomos@orthodoxie.net 
Erzpriester Georgios Vletsis     g.vletsis@orthodoxie.net 

Spendenkonto:  Stadtsparkasse München   IBAN:  DE24 7015 0000 0000 0785 01    BIC: SSKMDEMM  
 

Αγαπητοί αδελφοί, 

 

αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές που ζούμε, όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, να 

επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας, που θα επηρεάσει και στο βαθύτερο μέλλον τις ζωές 

όλων μας.  

 

Η ενορία μας, όπως και όλες οι ενορίες της Μητροπόλεως μας, ζούμε κυριολεκτικά από τον 

κόσμο που μας εμπιστεύεται και όλοι μας προσπαθούμε να διακονήσουμε τον Θεό και τον 

λαό Του με τον καλύτερο τρόπο.  

 

Η ενορία μας προσφέρει πολύπτυχο ποιμαντικό, πολιτιστικό αλλά και φιλανθρωπικό έργο, 

που πηγάζει μέσα από το πνευματικό και λειτουργικό της έργο. Αυτό προσφέρεται σε όλους 

τους ανθρώπους, με τους οποίους και εμείς αγωνιούμε και συμπάσχουμε, ενώ στηριζόμαστε 

μόνο στην αγάπη των ανθρώπων και σε αυτό που συνεισφέρουν πολλές φορές από το 

υστέρημα τους.  

 

Για αυτόν τον λόγο και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε το έργο 

μας παρακαλούμε και εσείς να μας στηρίξετε σε αυτήν την προσπάθεια.  
Η δύναμη της Ορθοδοξίας στο Μόναχο και σε όλη τη Γερμανία είναι η αγάπη των 

πιστών της – και μόνον αυτή!  

Σας καλούμε, λοιπόν, να γίνουμε όλοι τακτικοί συνδρομητές, να δώσουμε δηλαδή τη 

λεγόμενη διαρκή εντολή (Dauerauftrag) στην τράπεζα μας για να συμβάλλει ο καθένας 

ελεύθερα, ανάλογα με τις δυνατότητες του, στη στήριξη της ενορίας μας. 

 

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ! 

 

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΥ! 

 

Στοιχεία λογαριασμού: Spendenkonto 

Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München 
Stadtsparkasse München 

IBAN: DE 24 7015 0000 0000 0785 01 
BIC: SSKMDEMM 

Verwendungszweck: Zuwendung/ Kirchenbeitrag (ακριβή διεύθυνση και το όνομα του 

δωρητή, εάν διαφέρει από τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού) 

 

Με ευχές 

π.Γεώργιος Σ. 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
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