
 

                                      Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί. 
                                                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ             

                                               Έτος 7ο Φύλλο 1o                            Κυριακή 4 Οκτωβρίου  2009 
     Υπεύθυνος  Πρεσβύτερος  Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης             

Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 
                                                                                       Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά,  διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας 

www.agmarina.gr/material.html   ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) στην σελίδα  Agia Marina Ilioupolis  
ή ακόμα ζητήστε το, να σας το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από το agmarinailioupolis@gmail.com  

ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
 

Ο ΠΑΠΑΣ ΜΑΣ 
 

Αν είναι ενεργητικός, τον θεωρούμε υπερβολικά κουρδισμένο. 
Αν είναι ήρεμος, τον θεωρούμε τεμπέλη. 
Αν έχει γκρίζα μαλλιά, τον θεωρούμε γέρο. 
Αν είναι νέος, λέμε πως δεν έχει εμπειρία. 

Αν θέλει να κάνει αλλαγές, τον θεωρούμε επαναστάτη. 
Αν δεν θέλει, λέμε πως δεν παίρνει πρωτοβουλίες. 

Αν κηρύττει κατά της αμαρτίας, τον θεωρούμε φανατικό. 
Αν δεν το κάνει, λέμε πως είναι κοσμικός. 

Αν χρησιμοποιεί κινήσεις των χεριών όταν εκφράζεται, τον 
θεωρούμε ηθοποιό. 

Αν παραμένει ακίνητος, τον λέμε ξύλινο. 
Αν υψώνει την φωνή του, λέμε πως φωνάζει πολύ. 

Αν δεν υψώνει την φωνή του, τον θεωρούμε μονότονο. 
Αν είναι στο σπίτι του, λέμε πως πρέπει να είναι έξω, 

επισκεπτόμενος Ενορίτες. 
Αν θεαθεί στον δρόμο, λέμε πως θα πρέπει να είναι κλεισμένος 

μέσα, ετοιμάζοντας το κήρυγμά του. 
Αν επισκέπτεται τους πτωχούς, τον θεωρούμε σοσιαλιστή. 

Αν επισκέπτεται πλούσιους, λέμε πως κάνει χατίρια. 
Θεέ μου, δώσε στον παπά μας υπομονή! 

Ο Αγιορείτης Άγιος Σιλουάνος λέγει για το λειτουργό ιερέα: « Εάν 
έβλεπαν οι άνθρωποι με ποια δόξα λειτούργει ο ιερέας, θα 
έπεφταν καταγής μπροστά στο όραμα αυτό. Κι αν ο ίδιος ο ιερέας 
έβλεπε τον εαυτό του, σε ποια ουράνια δόξα βρίσκεται κατά την 

τέλεση του λειτουργήματος, τότε θα γινόταν μεγάλος ασκητής και 
θα αγωνιζόταν να μην θλίψει με τίποτε τη χάρη του Άγιου 
Πνεύματος, που ζει μέσα του».  

Το παραπάνω κείμενο το 
αλιεύσαμε από το διαδίκτυο 
σε μια ώρα δύσκολη. Είναι 
από το βιβλίο του 
πρεσβυτέρου Διονυσίου 
Τάτση ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ. Το 
έστειλε ο Θεός την στιγμή 
μιας μεγάλης απόφασης, αν 
πρέπει ή αν δεν αξίζει να 
συνεχίσουμε. Ήταν η ώρα 
που ο πειρασμός έστειλε 
πολλά μαζί. Λόγια βέβαια, 
ανθρώπων που ψωμί τους 
δίνεις και το χέρι σου 
δαγκώνουν. Λόγια όμως που 
τα έσπειραν σε τόπους 
άγονους μα και σε άλλους. 
Και την ώρα της θλίψης, 

ήρθε η Παναγιά σαν Παυσολύπη, από τα νερά του Βοσπόρου. Και 
είπαμε και το γράφουμε, αφού τα πάντα ανήκουν στον 
Φιλάνθρωπο Χριστό και εμείς εκεί θα προστρέξουμε στην όντως 
Ελπίδα. Δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα δικό μας, στο λαό του 
Θεού, μόνο αγάπη, αλλά κάποτε το εθνόσημο μας έγραφε «Ισχύς 
μου η αγάπη του λαού».      
 

 

Να λοιπόν γιατί συνεχίζουμε για 7η ποιμαντική χρονιά, την 
σύνταξη και έκδοση αυτού του φυλλαδίου. Αγάπη από τον Λαό 
του Θεού, τους αγαπητούς Ενορίτες απολαμβάνουμε περισσή. 
Δεν θα μας δικαιολογούσε η κενότητα κάποιου, που μόνο λόγια 
πισώπλατα ξέρει να λέει. Ο Οκτώβριος άρχισε με την γιορτή της 
Παναγίας της Γοργοεπηκόου και θα τελειώσει με την εορτή της 
ως Αγίας Σκέπης. Αυτή η Παναγία που την ιερατική μας πορεία 
την σημάδεψε, αφού στην Υπαπαντή της χειροτονηθήκαμε 
Διάκονος, στον Δεκαπενταύγουστό της Πρεσβύτερος και στα 
Εισόδια της Αρχιμανδρίτης, έδωσε και τώρα την λύση μέσα από 
το άρωμα των Μυρτίων της. Και ενθυμούμενοι το «χαρά μου την 
καρδία πλήρωσον παρθένε η της χαράς δεξαμένη τον αίτιον της 
αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα», εκδιώξαμε την λύπη και 
έμπλεοι χαράς εκκινήσαμε. Έτσι, μετά την τρίμηνη καλοκαιρινή 
διακοπή επιστρέφουμε στον κάματο τούτου του Ποιμαντικού 
Έργου. Πρώτα ο Θεός, κάθε Κυριακή έντυπα και ηλεκτρονικά, το 
«Να μην Ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί», θα δίνει το παρόν 
διαλαλώντας εντός και εκτός των ορίων της εκκλησιαστικής μας 
Κοινότητας, με την βοήθεια και της εφόρου μας Αγίας 
Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, τα όσα κάναμε ή θέλουμε να κάνουμε 
προς Δόξα Θεού και έπαινο της Αγίας μας Εκκλησίας. Ένα ακόμα 
προσκλητήριο για όλους μας, σάλπισε. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΩΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΗΣΙΑ ΜΑΣ  
 

ΚΑΛΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ                      Με αγάπη ΧΡ πρεσβύτερος Σεραφείμ 
  

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Ξεκίνησε ήδη η λειτουργία του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης. Εκεί 9-11 με 
ιδιαίτερη φροντίδα οι εθελόντριες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 
παρασκευή του φαγητού. Ενώ και ο Γραμματέας κ. Βαγγέλης Γαβριήλ με 
την σοφή καθοδήγηση του π. Σπυρίδωνος αντιμετωπίζουν κάθε 
περίπτωση ανάγκης.  
Προσφέρετε χρήματα ή τρόφιμα, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη από το 
Φιλόπτωχο μας. Ακόμα υποδείξτε μας περιπτώσεις που χρήζουν βοηθείας.   
 

 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Ιωάννης Μεταξάς 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα.  
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί.    
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Ευλαμπίου & Ευλαμπίας μαρτύρων  
Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Δ΄Λουκά, Πατέρων Ζ Οικουμενικής 
Συνόδου, Φιλίππου αποστόλου 2 Θείες Λειτουργίες 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης,   
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 

==================================================================================================================== 

Αγρυπνία Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω 
Την Δευτέρα το βράδυ 5/10 και από ώρα 8.00 θα τελεστεί 
στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Οσίας 
Μεθοδίας της εν Κιμώλω.  
=====================================================================================================’=========    Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
==================’=======================’====================================================’=======          Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  Κάθε Κυριακή από την Κυριακή 11 
Οκτωβρίου με αγιασμό μετά την  Β’ Λειτουργία, θα αρχίσουν οι 
κατηχητικές συντροφιές του Ναού μας. Προτρέψτε  τα παιδία Σας να 
συμμετάσχουν, για να αποκτήσουν γνώση για τα του Θεού, και της 
Εκκλησίας μας, επικοινωνώντας και μεταξύ τους.  
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε 
Παρασκευή από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ, ο π. 
Ιωάννης αναλύει θέματα Γραφικά & άλλα Πνευματικού 
ενδιαφέροντος.  
 

Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 


