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Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Αὐτές τίς μέρες θά γίνει, ὅπως κάθε χρόνο, στίς ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης. Ὁ Ἔρανος θά στηρίξει 

γιά τό ἔτος πού ἔρχεται τό φιλανθρωπικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται τόσο σέ κάθε ἐνορία χωριστά, ὅσο καί στά ἱδρύματα τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολλές καί μεγάλες, καί θά ἱκανοποιηθοῦν στό μέτρο πού ὅλοι ἐμεῖς θά 
ἀνταποκριθοῦμε καί θά βοηθήσουμε. 

Ἡ χρονιά πού φεύγει καί ἡ χρονιά πού ἔρχεται συσσωρεύουν προβλήματα καί δυσκολίες οἰκονομικές καί κοινωνικές. 
Σ’ αὐτή τήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση, πού ἤδη ἀγγίζει ὀδυνηρά τόν τόπο μας, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ παρακολουθεῖ ἀμήχανος 

καί ἀνήσυχος, μέ θλίψη καί προβληματισμό ὅσα σκανδαλώδη καί προκλητικά συμβαίνουν γύρω μας, ἰδιαίτερα ὅταν στά 
φαινόμενα τῆς παρακμῆς καί τῆς διαφθορᾶς ἐμπλέκονται δικαίως ἤ ἀδίκως ὀνόματα κληρικῶν ἤ ἐκκλησιαστικῶν φορέων. 

Ἀνεξαρτήτως τοῦ τί θά ἀποδειχθεῖ τελικά˙ ἀνεξαρτήτως τῆς συνέσεως καί τῆς ψυχραιμίας πού ὀφείλουμε νά ἐπιδείξουμε 
μέχρι νά ξεκαθαρίσει ὁ ὁρίζοντας˙ ἀνεξαρτήτως τῶν εὐθυνῶν πού ἀναλογοῦν στόν καθένα μας, καθώς ὅλοι συμμετέχουμε 
ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως στή λαίλαπα τῆς ἐκπτώσεως τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἀξιῶν πού μαστίζει τόν τόπο μας˙ ἀνεξαρτήτως ὅλων 

αὐτῶν καί τοῦ σκανδαλισμοῦ μας δέν μποροῦμε νά λησμονήσουμε ὅτι ὡς χριστιανοί ἔχουμε χρέος νά συμπαρασταθοῦμε στούς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας. 
Ὁ Κύριός μας, τήν γέννηση τοῦ ὁποίου ὑπό συνθῆκες φτώχειας καί ξενητείας θά γιορτάσουμε σέ λίγες μέρες, μᾶς ἄφησε συγκεκριμένες ἐντολές καί παρακαταθῆκες 

σχετικά μέ τό χριστιανικό μας καθῆκον πρός τόν δοκιμαζόμενο καί ἐμπερίστατο ἀδελφό μας, τόν φτωχό, τόν γυμνό, τόν πεινασμένο, τόν ἄστεγο, τόν ἄρρωστο, τόν 
ἐγκαταλελειμμένο, τόν φυλακισμένο, τόν κάθε ἀναξιοπαθοῦντα. Καί ἦταν σαφής καί κατηγορηματικός: Δέν μπορεῖτε νά σωθεῖτε καί νά γίνετε κάτοικοι τοῦ παραδείσου ἄν 
ἀδιαφορήσετε γιά ὅλους αὐτούς, γιατί ὅτι προσφέρουμε σέ αὐτούς τό προσφέρουμε στόν ἴδιο τόν Χριστό. «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 40). 

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν προσπαθεῖ νά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐτό τό χρέος διατηρώντας ἱδρύματα καί δραστηριότητες μέ μοναδικό σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ 
ἀνθρώπινου πόνου καί τῆς δυστυχίας. Ὅμως οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες καί οἱ οἰκονομικές μας δυνατότητες πολύ μικρότερες παρά τά φημολογούμενα καί τά τεχνηέντως 
προβαλλόμενα. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού κάθε χρόνο αὐτές τίς ἡμέρες καθιερώθηκε ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, διά τοῦ ὁποίου ἐνισχύονται καί μερικές φορές κατορθώνουν νά 
ἐπιβιώσουν οἱ προσπάθειες αὐτές. 

Δέν εἶναι ὅμως δυνατόν νά ἐθελοτυφλοῦμε, νά μήν σεβόμαστε τόν σκανδαλισμό τῶν ἀνθρώπων, νά μήν κατανοοῦμε τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει ὁ λαός μας αὐτήν 
τήν ἐποχή, καί βέβαια δέν θεωροῦμε σωστό νά φέρουμε σέ δύσκολη ἤ καί ἀναξιοπρεπή θέση τούς Ἱερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι ἐνδέχεται νά γίνουν οἱ ἀποδέκτες προσβλητικῶν 
στάσεων ἀπό ὅσους ἐνοχληθοῦν ὅταν τούς κτυπήσουμε τήν πόρτα γιά νά συνεισφέρουν ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά τους στόν Ἔρανο. 

Ἀποφασίσαμε λοιπόν φέτος νά μήν γίνει ὁ Ἔρανος διά ἐπισκέψεων στά σπίτια, ἀλλά νά τοποθετηθοῦν κατάλληλα κουτιά στίς Ἐνορίες, ὅπου ὁ καθένας θά μπορεῖ 
ἐλεύθερα νά ἐκφράσει ἐμπράκτως τήν εὐαισθησία του γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, τή χριστιανική του ἀγάπη γιά τόν δοκιμαζόμενο ἀδελφό. 

Θέλω ὅμως νά ἀπευθύνω μία ἐπιπλέον ἔκκληση. Φέτος εἰδικά, ἀνεξάρτητα ἀπό πιθανούς πειρασμούς καί σκανδαλισμούς˙ ἀνεξάρτητα ἀπό τή γνώμη ἐκείνων πού 
διακηρύττουν ὅτι ἔχει κλονισθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ στόν κλῆρο καί τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω καί νά σᾶς προτρέψω νά 
βοηθήσετε, ὥστε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς πάσχοντες συνανθρώπους μας νά ἐκφρασθεῖ καί φέτος ἔμπρακτα καί γενναιόδωρα. 

Στούς χαλεπούς καιρούς μας, στούς ὁποίους ἔχει ψυγεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν, ἄς φανερώσουμε ὅτι παρά τήν οἰκονομική κρίση ἔχουμε ἀκόμη ὑψηλές εὐαισθησίες καί ὡς 
λαός τοῦ Θεοῦ παραμένουμε φιλάνθρωποι καί μεγαλόψυχοι.                                                                    Μέ πατρικές εὐχές   Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος  Ξεσφύγγης 

πρωινή εφημερία Πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης  
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. 
=====================================================  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  
στο παρεκκλήσι του Αγίου μας και στην συνέχεια μελέτη Αγ. Γραφής με π. 
Ιωάννη . 

 Αγρυπνία στο Ναό μας 23>24 Δεκεμβρίου, Ώρες Χριστουγέννων 

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2008 
Στις 14 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί και στην ενορία μας, πόρτα- πόρτα στις 
γειτονιές και τα σπίτια γνωστών και ευσεβών ανθρώπων, ο έρανος της 
Αγάπης. Επιπλέον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009,  στην είσοδο του Ναού θα 
διατίθενται κουπόνια του Εράνου μετά τις Ακολουθίες.  

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ κάντε τους ένα γεύμα στην μνήμη των δικών σας … 

 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση  
Μαρίας Παγκάκη 9:45 π.μ. & Ιακώβου Μαλατέστα 10:15 π.μ. 

 

Πήγαινε και εσύ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 Στο Ναό μας την Τετάρτη 17/12 και 
ώρα 18:00, το Νέο Φωνητικό Σύνολο και η 
Δημοτική Χορωδία Ηλιουπόλεως  θα 
παρουσιάσουν, Ύμνους & Κάλαντα της 
Ελλάδας και Ευρωπαϊκά τραγούδια των 
Χριστουγέννων με την Διεύθυνση της 
Βαρβάρας Κουτίβα.  

 Το πρωί της ίδιας μέρας η Ιωνική Στέγη 
Ηλιούπολης, στο Ειδικό Σχολείο  (Ύδρας και Μνησικλέους Ηλιούπολη) από 
10:30 έως 14:30 διοργανώνει εορταγορά για την ενίσχυση του Σχολείου, 
Έκθεση Ολυμπιακών Γραμματοσήμων και Μουσικό πρόγραμμα. 
Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 

...πού λειτουργήσατε;  Και άλλα επίκαιρα                   
 Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι 

Αρχιμ. Διονύσιος Λαζαρίδης της Μητροπόλεως Ατλάντας των ΗΠΑ, π. 
Λάμπρος & π. Ιωάννης, στον Άγιο Νεκτάριο οι π. Εμμανουήλ & Βασίλειος, 
ενώ ο π. Σεραφείμ & π. Σπυρίδων στο Κοιμητήριο Ηλιουπόλεως.  

 «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 2009. 
Αφιερωμένο στην Παναγία μας με εικόνα της Οστρομπράσκας και 
σκηνές από την ζωή της Θεοτόκου, κυκλοφόρησε από την Ενορία 
μας το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2009. 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.  
 

Το φλουρί της Αγιοβασιλειόπιτας  
Η ενορία μας παρέλαβε αυτό το φλουρί, που είναι ασημένιο αμφίπλευρο 
κόσμημα, με τις εικόνες του Αγίου Βασιλείου και της Παναγίας, Θα τα 
διατεθεί υπέρ του Ναού, αντί του ποσού των €10,οο (δέκα ευρώ).  Λόγο 
περιορισμένου αριθμού όσοι επιθυμείτε, να το παραλάβετε εγκαίρως από την κα 
Σπανάκη στο παγκάρι, ή τον κ. Παπουτσή στο βιβλιοπωλείο της ενορίας μας, για να 
είναι ευλογία για κάθε έναν που θα το λάβει από την Αγιοβασιλειόπιτα ή θα του το 
κάνετε δώρο.  

Χαρτί πλαστικό αλουμίνιο μπαταριές πάντα ανακύκλωση 


