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

                                  Έτος 6ο Φύλλο 10o                                         Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 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 ζητήστε το να σας το αποστείλουμε με email από το agmarinailioupolis@gmail.com 
O Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30. 
Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο. 

 

 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2009 

 «Ορφανών προστάτην τε και χηρών, πεινώντων τροφέα, πενομένων τε πλουτιστήν, αιχμαλώτων ρύστην,  
πλεόντων τε σωτήρα, κεκτήμεθα παμμάκαρ, σοφέ Νικόλαε». Μεγαλυνάριο 

  
Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας, που είναι στη Μ. Ασία, γύρω στα 250 μ.Χ. Ήταν μοναχοπαίδι. Οι γονείς του ήσαν 
ευσεβείς και καλής οικονομικής καταστάσεως. Ακολούθησε τον σκληρό, αλλά άγιο δρόμο της ασκήσεως, από μικρός. 
Σαν έγινε παιδί του Σχολείου, ήταν επιμελής. Έφευγε μακρυά από συζητήσεις απρεπείς. Όταν όμως ήταν αρκετά μικρός, ο ένας μετά 
τον άλλο πέθαναν οι ευσεβείς γονείς του, αφήνοντάς του αρκετή περιουσία. Μπορούσε τώρα με αυτή να ζήσει και να καλοπεράσει ο 
Νικόλαος. Μπορούσε να διασκεδάσει και να χαρεί τη ζωή του. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα το δεχόταν ποτέ. Ποτέ δεν έβαζε τον εαυτό του 
μπροστά. Αυτός σκεπτόταν τους άλλους. Ο νους του έτρεχε στους δυστυχείς, στους ασθενείς, στους φτωχούς, στους αδικημένους και 
τους πεινασμένους, που ήταν παιδιά του Θεού και αδέλφια δικά του. 
Πώλησε, λοιπόν, την περιουσία του και την διέθεσε όλη για τις ανάγκες των φτωχών και αδυνάτων. Έθρεψε, με το αντίτιμο της 
περιουσίας, ορφανά και χήρες. Έντυσε γυμνούς, δυστυχισμένους. Ανακούφισε απελπισμένους. 
Στην εποχή του Αγίου Νικολάου, ζούσε στα Πάταρα της Λυκίας, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, που είχε τρεις ωραίες θυγατέρες. Ήρθε 
όμως κάποια ημέρα, που έχασε τα πλούτη του. Η φτώχεια του έγινε μεγάλη και ανυπόφορη. Στην απελπισία του σκέφτηκε να κλείσει 
τις θυγατέρες του σε πορνείο, για να εξοικονομεί χρήματα αρκετά, ώστε να περνούν και πάλι μια ζωή άνετη!  
Την ίδια ημέρα όμως, το πληροφορήθηκε κι ο Άγιος Νικόλαος. Έδεσε τότε σ' ένα μαντήλι τρακόσια χρυσά νομίσματα, και μόλις 
νύκτωσε πλησίασε το σπίτι του άλλοτε πλουσίου, κι από ένα ανοιχτό παραθυράκι πέταξε το μαντήλι με τα νομίσματα μέσα στο 
δωμάτιο. 
Το πρωΐ που ξύπνησε ο πτωχεύσας πλούσιος κακόκεφος, βρήκε στη μέση του δωματίου το μαντήλι με τα χρήματα. Γεμάτος τότε χαρά 
και αγαλλίαση, την ίδια κι όλας ημέρα πάντρεψε την πιο μεγάλη του κόρη με έναν πλούσιο της πόλεως, που την ήθελε. Τους έδωσε για 
προίκα όλα τα νομίσματα. Ο Θεός, σκέφτηκε, θα βρει τον τρόπο και για την ευτυχία των άλλων κοριτσιών μου. Ο Άγιος, αφού είδε, ότι 
τα χρήματά του εκείνα πιάσανε τόπο, όπως ήθελε ο Θεός, και έγινε ο γάμος, μια άλλη νύχτα έβαλε άλλα τρακόσια νομίσματα σ' ένα 
μαντήλι και τα πέταξε από το ίδιο παραθυράκι μέσα στο σπίτι, χωρίς να τον αντιληφθεί κανένας. 



Ο πατέρας με τα χρήματα αυτά πάντρεψε και την δεύτερη 
θυγατέρα του. Ο Θεός, έλεγε, που τα εξοικονόμησε, για τις δύο 
μου κόρες, θα φροντίσει και για την τρίτη. 
 Από την ημέρα όμως εκείνη επρόσεχε πάντοτε τη νύχτα αν 
ξανάρθει ο άγνωστος ευεργέτης, να τρέξει να τον δει ποιος είναι. 
Και το κατόρθωσε. 
Ο Άγιος βλέποντας, ότι πάντρεψε και την δεύτερη κόρη έβαλε 
πάλι σ' ένα μαντήλι άλλα τρακόσια χρυσά νομίσματα και πήγε 
κρυφά και προσεκτικά και τα πέταξε από το ίδιο παραθυράκι. 
Ο πατέρας των κοριτσιών είχε όμως τον νου του κι αγρυπνούσε. 
Μόλις άκουσε τον κτύπο, άνοιξε αμέσως την πόρτα και έτρεξε 
πίσω από τον Άγιο. Ο Νικόλαος μόλις κατάλαβε, ότι τον 
αντελήφθησαν άρχισε να τρέχει, θέλοντας να ξεφύγει από τα 
μάτια του ευεργετουμένου και να μείνει άγνωστος. Εκείνος όμως, 
που τόσο ευεργετήθηκε από τον άγνωστο σωτήρα του, έτρεξε 
πιο πολύ και τον έφτασε. Μόλις τον είδε τον γνώρισε. Έπεσε στα 
πόδια του και τον ευχαρίστησε θερμά. 
Την άλλη ημέρα πάντρεψε και την μικρότερή του κόρη. Τρεις 
γάμοι ευτυχισμένοι πήραν την θέση τους, εκεί που άλλοτε 
απειλούσε ο ξεπεσμός και η διαφθορά. Και ο ευτυχής πλέον 
πατέρας των κοριτσιών, πέρασε με ευτυχία τα υπόλοιπα χρόνια 
της ζωής του. 
Κι ο Άγιος περνούσε τις ημέρες του με ελεημοσύνες, με προσευχή 
και νηστεία. 
 

ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 
 

Στις 13 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί και στην ενορία μας, με 
την ευθύνη του π. Σπυρίδωνος και των τιμίων 
συνεργατών του, πόρτα- πόρτα ο έρανος της Αγάπης. 
Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή ως 
εθελοντές. Δύο ώρες από την Κυριακή μας, δοσμένες σ΄ 
αυτόν τον αγώνα της Εκκλησίας είναι πάντα όφελος για 
τον καθένα και όλους μας, και ιδιαίτερα του πτωχούς 
αδελφούς μας.   
 

Χαρτί πλαστικό αλουμίνιο μπαταριές πάντα ανακύκλωση 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: Οικονόμος Ιωάννης Μεταξάς  

 
 

Εκτός των μεγάλων εορτών οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες 
θα τελούνται στο παρεκκλήσι του Αγ. Νεκταρίου. 

Εσπερινός  Σάββατο έως Πέμπτη στις 5:30 το απόγευμα.   
Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων  - Όρθρος, 
& ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθημερινά 7:30 το πρωί. 
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία Λειτουργία. Θα 
δηλώσετε στο γραφείο του Ναού μας ποια μέρα επιλέγετε και θα 
προσκομίσετε από την παραμονή πρόσφορο, γλυκό κόκκινο κρασί, λάδι, 
λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 κεριά Αγίας Τραπέζης (μικρές 
λαμπάδες). Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθημερινά τα απαραίτητα για 
την τέλεση της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικά αληθινό το 
«τα σα εκ των σων Συ προσφέρομεν» για τον καθένα από εμάς. 
Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούμε να 
είναι ζυμωτό, μπορείτε να προμηθευτείτε από την έκθεση ειδών 
ευλαβείας, δίπλα στο Ναό ενισχύοντας τους σκοπούς του.     
=====================================================  Κάθε Κυριακή 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 

=============================================== Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
’=======================================’====   Κάθε Παρασκευή 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 2010. 
Αφιερωμένο στην Αγία μας με εικόνα της και παραστάσεις του βίου  

και του μαρτυρίου της, κυκλοφόρησε από την Ενορία μας 
 το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2010.  

Προμηθευτείτε το ημερολόγιο αντί του ποσού €3,00, ενισχύοντας το 
ενοριακό μας έργο. Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς. 

Ακόμα κυκλοφόρησε και το τύπου πυραμίδας ημερολόγιο με κόστος 
€5,00, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τοίχου και επιτραπέζιο που 
περιλαμβάνει καθημερινά τις εικόνες των εορταζομένων αγίων έχει 
πληροφορίες για τις νηστείες και τα Αγιογραφικά αναγνώσματα. 

 


