
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΑΜΟΥ

1. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας η παρουσία σας στο γάμο μας
που θα γίνει το Σάββατο 28 Αυγούστου & ώρα 7 το απόγευμα

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη

 Θα χαρούμε να μοιραστείτε μαζί μας2.
την ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας,

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
την Κυριακή 20 Ιουνίου και ώρα 19:00

 Αρχίζουμε τη νέα μας ζωή3.
το Σάββατο 15 Ιουνίου & ώρα 16:00

στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου
Η Παρουσία σας και οι ευχές σας

θα κάνουν τη χαρά μας μεγαλύτερη
στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας

 Παντρευόμαστε!!!!4.
Το Σάββατο 25 Μαΐου & ώρα 16:30
στον Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας

 Ένα χαμόγελο και μια ευχή5.
από τα αγαπημένα μας πρόσωπα
είναι αυτό που θέλουμε για την

ομορφότερη στιγμή της ζωής μας
Γι' αυτό σας προσκαλούμε στο γάμο μας

που θα γίνει το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου & ώρα 17:00
στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης

 Ε, ναι λοιπόν ! Μπορείτε να σταματήσετε6.
να αναρωτιέστε πότε θα παντρευτούμε

Φτάνει η στιγμή το Σάββατο 17 Ιουλίου στις  5:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου

 Η τύχη μας ένωσε, η αγάπη μας παντρεύει!7.
Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 16:00

σας περιμένουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά
για να μοιραστείτε μαζί μας

την ομορφότερη στιγμή της ζωής μας

 Κοινή μας απόφαση να μοιραστούμε τα όνειρα,8.
τις ελπίδες, την ομορφιά της κάθε στιγμής,
για πάντα μαζί... Δεχθείτε το κάλεσμά μας

και ελάτε στο χαρούμενο ξεκίνημά μας
Καλωσορίστε την πρεμιέρα της καινούριας

μας ζωής με την παρουσία σας.
Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 18:00

στον Ιερό Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης



9. Το πιστεύετε δεν το πιστεύετε εμείς παντρευόμαστε!
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας στο
γάμο μας το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στις 19:00

στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

10. Αρχίζουμε την καινούρια μας ζωή
την Κυριακή 4 Μαρτίου και ώρα 8:00 μ.μ.

στην εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό 
και ώρα 8:00 μ.μ. στην ομορφότερη στιγμή της ζωής μας

η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή

 Για τα παιδιά μας Σπύρο & Νούλα11.
το Σάββατο 1 Ιουλίου και ώρα 6:00 μ.μ.

μια καινούρια ζωή ανατέλλει.
Θα νιώσουν πραγματική χαρά αν τιμήσετε το γάμο τους

με την παρουσία σας στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά.

 Θα είναι μεγάλη χαρά για μας και τους γονείς μας12.
να σας έχουμε κοντά μας στο ξεκίνημα της νέας μας ζωής.

 Στο ωραιότερο ραντεβού της ζωής μας13.
θέλουμε γύρω μας ανθρώπους που μας αγαπούν.

Γι' αυτό σας προσκαλούμε στο γάμο μας 
το Σάββατο 17 Ιουνίου στις 17:30

στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού - Αγίου Νικολάου
στο Ηράκλειο Κρήτης.

 Να βρίσκεις χαρά μέσα από την χαρά του άλλου,14.
αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας.

Εμείς το ανακαλύψαμε κι αποφασίσαμε
να μοιραστούμε το υπόλοιπο της ζωής μας.

Παντρευόμαστε την Κυριακή 15 Ιουνίου και ώρα 6:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Κέρκυρα.

 Μια τυχαία συνάντηση; Ένας κεραυνοβόλος έρωτας;15.
Όπως και να΄ ναι, παντρευόμαστε

 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κερατέας. 

 Αν θέλετε να μας δείτε ελεύθερους ελάτε16.
το Σάββατο 25 Ιουνίου

στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Π. Φαλήρου.
Το αργότερο μέχρι τις 7.30 μ.μ.

Λίγο μετά θα είναι πια αργά γιατί θα είμαστε παντρεμένοι.

 Πλούσιος θεωρείται μόνο αυτός,17.
o οποίος έχει κατακτήσει την καρδιά κάποιου άλλου.

Εμείς είμαστε από αυτούς που πλουτίσαμε
κι έτσι αποφασίσαμε να παντρευτούμε,

με την ελπίδα πως ο Θεός θα ευλογήσει τον



θησαυρό μας. Η τελετή του γάμου μας θα γίνει
την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι

στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης.

 Η αγάπη δεν είναι μόνο να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον,18.
αλλά να κοιτάζουμε και οι δυο μαζί προς την ίδια κατεύθυνση.

Εμείς βλέπουμε μπροστά μας τα σκαλιά μιας εκκλησίας
και σκοπεύουμε να τα ανεβούμε.

Η τελετή του γάμου μας θα γίνει.....

 Ο γάμος είναι σαν ένα κτίριο,19.
χτισμένο από αγάπη κι εμπιστοσύνη

Θέλοντας να χτίσουμε κι εμείς το δικό μας σπίτι,
αποφασίσαμε να παντρευτούμε στις....

 Η παρουσία σας στο γάμο των παιδιών μας20.
Δημήτρη & Ελένης

την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

θα είναι για μας μεγάλη χαρά

 Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου21.
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία

και ώρα 8 το βράδυ "αλλάζουμε" τη ζωή μας.
Τις στιγμές εκείνες η ζεστή παρουσία σας

θα μας είναι απαραίτητη.

 Ο Κος & η Κα Μούρου22.
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν

στο γάμο της κόρης τους Ιωάννα
με τον Κύριο Αλέξανδρο Βουτσά

το Σάββατο 21 Αυγούστου και ώρα 6 το απόγευμα
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου.

 Μια φορά κι έναν καιρό λένε τα παραμύθια...23.
μα ο Ιωάννης και η Μαρία παντρεύονται στ' αλήθεια!!!

Στου Αϊ Γιώργη τα σκαλιά, 15 Αυγούστου
θα στέκεται ο Ιωάννης, όχι για χάρη γούστου...
θα περιμένει τη Μαρία νυφούλα στολισμένη

για να την έχει μια ζωή, δίπλα του ευτυχισμένη!!!
Θα είναι χαρά και τιμή μας να ζήσετε μαζί μας

το ξεκίνημα της παραμυθένιας μας ζωής
στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

 Η αγάπη είναι σαν ένα ύφασμα που το υφαίνει η φύση24.
και το κεντάει η φαντασία.

Μ' αυτό το ύφασμα θέλουμε κι εμείς να ντύσουμε
τη μελλοντική μας ζωή και θα χαρούμε πολύ
να παρευρεθείτε στην τελετή του γάμου μας!

Σας θέλουμε κοντά μας το Σάββατο 12 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.



 Πριν από καιρό, δώσαμε μεταξύ μας υπόσχεση για αγάπη,25.
σεβασμό και μια σωστή οικογένεια!

Την ίδια υπόσχεση θα δώσουμε μπροστά
στο Θεό το Σάββατο στις 17 Ιουλίου

& ώρα 18:30 στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας.
Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας γεμίσουν χαρά

 Το γλυκό ταξίδι της αγάπης μας με οδηγό τις ευχές σας26.
και συνεπιβάτες όλους εσάς ξεκινάμε

στις 13 Απριλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00 μ.μ.
στον Άγιο Γρηγόριο Βασιλικά Σαλαμίνας.

 Στο σημαντικότερο ραντεβού της ζωής μας 27.
σας θέλουμε κοντά μας.

Γι' αυτό σας καλούμε να παρευρεθείτε όλοι 
συγγενείς και φίλοι

και να μοιραστείτε μαζί μας την ευτυχία μας. 
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κερατέας. 

 Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις 28.
και κατόπιν ωρίμου σκέψεως

αποφασίσαμε να παντρευτούμε!
Βασική προϋπόθεση για την τέλεση του μυστηρίου

είναι η παρουσία φανατισμένου πλήθους.
Κατόπιν τούτου, όσοι πιστοί προσέλθετε

το Σάββατο 12 Αυγούστου και ώρα 8:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Αλμυρό Μεσσηνίας.

 Περίπου στις 8:00 μ.μ. στον29.
Αγιο Δημήτριο Νίκαιας 
Να έρθετε οπωσδήποτε 
για να δείτε το μυστήριο

του γάμου τους.
Ενώ θα παρακολουθείτε τους 

Ύμνους της εκκλησίας 
Όπως συνηθίζεται 

Να προσέξετε 
Την πιο κρίσιμη στιγμή 
Αν θα ακούσετε το ΝΑΙ

Ίσως να μην το 'χουν μετανιώσει...
Πρόκειται για τον Κώστα 

και την Χρύσα 
Κυριακή 25 Νοεμβρίου.

 Ένα χαμόγελο, μια λέξη, μία ανάσα, ένα βλέμμα, ένα χάδι...30.
Μικρές λεπτομέρειες, αλλά σημαντικές στιγμές για μια ζωή!!!

Φίλοι, χαμόγελα, ευχές...
Μικρές στιγμές, αλλά πολύτιμες για τη μέρα του γάμου μας! 



Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

 Μοίρα μας έδεσε κοινή, στα πρώτα βήματά μας31.
και σ' έναν πάπυρο παλιό γράψαμε τα ονόματά μας!

Υπόσχεση παντοτινή θα δώσουμε οι δυο μας
οι δυσκολίες της ζωής μην είναι εμπόδιό μας, 

να αγαπιόμαστε πολύ μέσα από την καρδιά μας
με αγάπη να τα λύνουμε τα όποια προβλήματά μας.
Και σαν περάσει ο καιρός τα χρόνια σαν διαβούνε
ήταν ζευγάρι ταιριαστό, όλοι για μας θα πούνε...

Καλούμε φίλους, συγγενείς για να μας ευχηθούνε
και τις μεγάλες μας χαρές από κοντά να δούνε...

 Η ζωή μας κύκλους κάνει,32.
μα ήρθε η ώρα για στεφάνι.
Όσο ακόμα κι αν γυρίσω...
ταίρι πιο καλό δεν βρίσκω.

Έτσι αποφασίσαμε μια μέρα 
να βάλουμε κι εμείς τη βέρα!

Την Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 5:30 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Παναγίας 

στο Ηράκλειο Κρήτης.

 Η ζωή είναι ωραία, αρκεί να ξέρεις να τη χαίρεσαι.33.
Εμείς χρωστάμε χάρη στη ζωή που μας έφερε κοντά.
Αποφασίσαμε λοιπόν να ξεχρεώσουμε το χρέος μας,

ενώνοντας τις ζωές μας για πάντα,
ώστε κάθε στιγμή μας να είναι στιγμή χαράς.
Σας περιμένουμε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου

και ώρα 7:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στην Καλαμάτα.

 Τυχαία κοιταχτήκαμε... Ποια μέρα δε θυμάμαι...34.
Μα η ζωή μας ένωσε για πάντα και ρωτάμε:

Θα έρθετε στο γάμο μας χαρά να μοιραστούμε; 
Και τις καλές σας τις ευχές για πάντα να κρατούμε!

Σας περιμένουμε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου και ώρα 4:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στον Πύργο Ηλείας.

 Μετά από ώριμη σκέψη35.
αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια ταινία με τίτλο:

"Ισόβια δεσμά".
Η πρεμιέρα θα γίνει

την Κυριακή 15 Ιουνίου και ώρα 7:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Κέρκυρα.

Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε σαν Guest stars.

 Επειδή η ζωή είναι πιο ζεστή όταν έχεις κάποιον κοντά,36.
επειδή η χαρά είναι πιο γλυκιά όταν τη μοιράζεσαι,



επειδή δύο χέρια είναι πιο δυνατά όταν είναι ενωμένα, γι' αυτό 
παντρευόμαστε!

Σας περιμένουμε το Σάββατο 12 Ιουλίου και ώρα 6:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου & Ελένης.

Απόφαση ζωής, χαράς και ευτυχίας37. 
είναι για εμάς ο γάμος μας που θα γίνει

την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Καστοριά,
ανάμεσα σε αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η παρουσία σας θα είναι ξεχωριστή τιμή
για εμάς και τους γονείς μας.

 Στην πιο ιερή στιγμή της ένωσης δύο ανθρώπων38.
είναι σημαντική η παρουσία προσώπων αγαπημένων.

Θα είναι τιμή για εμάς να παρευρεθείτε
στην τέλεση του μυστηρίου του γάμου μας
το Σάββατο 30 Μαρτίου και ώρα 6:30 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδου. 

 "Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,39.
πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει".

(Α. Κορινθ. Κ7,8)
Την αγάπη αυτή που υπάρχει ανάμεσα μας

θα ευλογήσει ο Χριστός με το μυστήριο του γάμου μας
που θα γίνει την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ

στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, Λαμία.

 Ένα μόνο δε μας δίνει το όνειρο, το όριο.40.
Εμείς ζωγραφίσαμε την αγάπη μας ονειρικά.
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει
την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ν. Μάκρης.

 Μια κι αποφασίσαμε ζευγάρι να γίνουμε, 41.
θέλουμε τούτη τη στιγμή μαζί να μοιραστούμε.
Του γάμου το μυστήριο στις εκκλησιάς το χώρο,

να ΄χει των φίλων τις ευχές για πιο σπουδαίο δώρο.
Θα 'ναι για μας ξεκίνημα, για μια ζωή αντάμα,
αφού κοντά μας έφερε του έρωτα το θαύμα.

Ευχές για βίο ανθόσπαρτο στο νιόπαντρο ζευγάρι,
να ζήσουν χρόνια πολλά με του Θεού τη χάρη. 
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει

την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 7:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη.

 Για την ευτυχία που ανθίζει την πιο ξεχωριστή μέρα,42.
την αγάπη που θα μας ζεστάνει μια ολόκληρη ζωή,

τον έρωτα που ενώνει δύο όνειρα σε ένα
και για την χαρά που θέλουμε να μοιραστούμε



με τους αγαπημένους μας,
σας προσκαλούμε στο γάμο μας

την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 8:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στη Νάουσα.

 Στις 6 το απόγευμα της 23ης Ιουλίου και ημέρα Κυριακή43.
θα ζητήσουμε από το Θεό να ευλογήσει το γάμο μας

και τη νέα κοινή ζωή μας.
Μια τέτοια μέρα θέλουμε να τη ζήσουμε

με τους δικούς μας και μ' εσάς τους φίλους μας.
Δώστε μας λοιπόν τη χαρά και την τιμή της παρουσίας σας.

 Να μην ξεχάσω να πάω στο γάμο44.
του Περικλή και της Νικολέτας

το Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στην Αθήνα.

Να μην ξεχάσω να ευχηθώ στους γονείς:......
και τους κουμπάρους:......

 Να βρίσκεις χαρά μέσα από τη χαρά του άλλου,45.
αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας.

Εμείς το ανακαλύψαμε κι αποφασίσαμε
να μοιραστούμε το υπόλοιπο της ζωής μας

και να χαιρόμαστε ο ένας με τη χαρά του άλλου.
Θα παντρευτούμε το Σάββατο 29 Ιουλίου

και ώρα 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής

και θα χαιρόμασταν πολύ, αν παρευρεθείτε στις χαρές μας.

 Με πολύ αγάπη, όνειρα για ένα ευτυχισμένο μέλλον46.
κι ελπίζοντας στην ευλογία του Θεού,

σκοπεύουμε να παντρευτούμε
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου και ώρα 6:30 μ.μ

στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου.
Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε

στην τελετή του γάμου μας.

 Από γάμους δεν γνωρίζαμε...!!!47.
Από παιδιά δεν ξέρουμε... (ακόμα)

Από έρωτα την πάθαμε και μας φαίνεται σαν ψέματα, 
ότι τελικά παντρευόμαστε,

την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων.

Ο γάμος είναι ένα ΄΄μυστήριο΄΄48.
που λύνεται μόνο με δέσιμο.

Άρα εμείς είμαστε για δέσιμο,
γιατί αποφασίσαμε να λύσουμε το ΄΄μυστήριο΄΄
ενώνοντας τις ζωές μας με τα δεσμά του γάμου.

Η παρουσία σας την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 6:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων



θα μας δώσει μεγάλη χαρά.
Την εξιχνίαση του ΄΄μυστηρίου΄΄ έχει αναλάβει η κουμπάρα........

με βασικό στοιχείο την ανάμειξη των οικογενειών............

 Οι ευχές σας, στη μοναδική τούτη ώρα49.
του μυστηρίου του γάμου μας που θα γίνει
την Κυριακή 30 Απριλίου και ώρα 7:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
θα μας δώσουν πολύ δύναμη και χαρά
στο ξεκίνημα της καινούριας μας ζωής.

 Ο γάμος μας αποφασίσαμε να γίνει όμορφα και απλά50.
το Σάββατο 1 Ιουλίου και ώρα 6:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά.
Και επειδή τη ζεστή ατμόσφαιρα

τη φτιάχνουν οι φίλοι και τα αγαπημένα πρόσωπα
σας καλούμε να έρθετε! 

 Στην εκκλησία των Αγίων Ισιδωρων στο Λυκαβητό 51.
την Κυριακή 4 Μαρτίου και ώρα 7:00 μ.μ.

αλλάζουμε τη ζωή μας.
Τις στιγμές εκείνες, η ζεστή παρουσία σας, 

θα μας είναι απαραίτητη.

 Κανείς, την ώρα της χαράς,52.
δεν θέλει να' ναι μόνος.

Γι' αυτό κι εμείς στον γάμο μας
θέλουμε να' ναι κόσμος!!!

Παντρευόμαστε
την Κυριακή 28 Ιουλίου και ώρα 7:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 Αληθινά θα χαρούμε να παρευρεθείτε στο53.
Γάμο μας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής 
ανάμεσα σε αγαπημένα και φιλικά μας

πρόσωπα το Σάββατο 20 Ιανουαρίου & ώρα 7:00 μ.μ.
Η παρουσία σας θα ολοκληρώσει την ευτυχία μας.

 Ο αυλόγυρος φεγγοβολά54.
που μπαίνει τέτοια νύφη
και ο γαμπρός χαμογελά
που βρήκε τέτοια τύχη!
Είναι μοιραία φαίνεται

αυτή η γνωριμία
γι' αυτό η νέα τους αρχή

είναι στην εκκλησία!
Δείτε και τα πεθερικά

πως ζούνε τη χαρά τους
δεν είναι λίγο άλλωστε

παντρεύουν τα παιδιά τους.



55. Άσπρα λουλούδια της χαράς
Εντύθηκε η φύση

Του γάμου μας
Τα στέφανα όμορφα να στολίσει!
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας

που θα γίνει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 & ώρα 7:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στην Κάτω Σούδα.

 Ήρθε η “ώρα η καλή” όπως λένε οι πολλοί. 56.
Άν σας είχαμε κοντά μας θά 'ταν κι η ιδανική.  Θα σας 

περιμένουμε στις... 

 Γιορτάζουμε την Τρίτη επέτειο57.
της γνωριμίας μας με το γάμο μας!

Σας περιμένουμε με χαρά 
το Σάββατο 25 Ιουνίου 2010 στις 7.30 μμ.
στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Π. Φαλήρου.

 Στις 18 Αυγούστου 201058.
ημέρα Σάββατο & ώρα 8:00 μ.μ.

μην κανονίσετε τίποτα…  γιατί παντρευόμαστε
στην Ιερά μονή Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη.

 Ένας άνθρωπος μόνος δεν είναι τίποτε.59.
Δυο ερωτευμένοι άνθρωποι μαζί είναι ο κόσμος όλος.

Δεν μας το επιβάλει κανείς
αλλά εμείς απλά θέλουμε να παντρευτούμε.


