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

               Έτος 8ο Φύλλο 12                                                          19 Δεκεμβρίου 2010 
    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  ή  
στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ή ζητήστε να το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από 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.  

                                  

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: πρεσβύτερος Σεραφείμ ∆ημητρίου.  

Εσπερινός  6:00 το απόγευμα.   
Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 
με Όρθρο, καθημερινά από 7:30 το πρωί. 
21, 22, 23/12 θα γίνουν Σχολικές Λειτουργίες, 
για τα 21ο, 7ο, και 3ο & 16ο Δημοτικά Σχολεία 
αντίστοιχα. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, 19:00-00:30, θα 
γίνουν στην Αγία Μαρίνα, ο Εσπερινός, οι  
Μεγάλες & Βασιλικές Ώρες, λιτή της Εικόνος 
στην Θ΄ &  Εσπερινή Θεία Λειτουργία του 

Μεγάλου Βασιλείου. 
Τα Χριστούγεννα δύο Θείες Λειτουργίες  
από 5:30 η πρώτη & 8:30 η δεύτερη. 

Για τα υπόλοιπα της λατρείας θα ανατρέξετε στο 
πρόγραμμα του Αγίου Δωδεκαημέρου που δημοσιεύθηκε 
στο φυλλάδιο Να μην ξεχάσω Νο 11.  
Το ίδιο μοιράστηκε στον έρανο της Αγάπης πόρτα-πόρτα. 
 

Ανάπαυσον  Κύριε… προσευχόμαστε 
σήμερα για ανάπαυση των ψυχών των αδελφών 

Μαργαρίτας Φραγκουλάκη 9:45  
και Διονυσίου Σκαμνάκη 10:15  

 

Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Το Να μην ξεχάσω … η ενορία μου με καλεί, 
όλοι οι Κληρικοί & λαϊκοί συνεργάτες της 
ενορίας, εύχονται, δύναμη και υγεία 
καλά & ευλογημένα Χριστούγεννα. 
Τα Χριστούγεννα εκ του Ναού μας, ο π. Σεραφείμ θα 
λειτουργήσει στο χωρίο Πρωτοκκλήσι του Έβρου 

 και ο π. Ιωάννης στην νησίδα Ηρακλειά των Κυκλάδων 

Το φλουρί της Αγιοβασιλόπιτας  

 
Η ενορία μας, παρέλαβε 50 τεμάχια, από το κομψό 
ασημένιο με επιχρύσωση αμφίπλευρο κόσμημα που 
καταγράφει την χρονολογία 2011 και θα τα διαθέτει 
υπέρ του Ναού, αντί του ποσού των €10,οο.   

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Από 23/12/2010 μέχρι τις 9/1/2011 δεν θα 
γίνουν το προσκύνημα των Λειψάνων, η 
Παράκληση με το Λειτουργικό Εργαστήρι & το 
Απόδειπνο τις Τετάρτες και η Παράκληση με το 
Αγιογραφικό Κήρυγμα τις Παρασκευές. 

 

Το καλάθι των Χριστουγέννων 
 

Μέχρι τα Χριστούγεννα, θα υπάρχει στη είσοδο του 
Ναού ένα καλάθι, για να αφήνουμε εκεί μέσα, 
τρόφιμα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι των 
φτωχών. 
Είδη τροφίμων μακράς διαρκείας ζυμαρικά, γάλατα, 
κονσέρβες, μπισκότα και κάθε τι που δεν χρειάζεται 
ειδική συντήρηση, καθώς και είδη καθαρισμού, 
χαρτικά, σαπούνια και τέτοια όμοια θα μπορείτε 
όποιος επιθυμεί να τα φέρνει στο Ναό ώστε 
παραμονές Χριστουγέννων οι Εθελόντριες να 
ετοιμάσουν τα δέματα Αγάπης.   
Ακόμα επειδή θα αγορασθούν και νωπά τρόφιμα 
(κρέας, τυρί) αλλά σε ποσότητες ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε περιπτώσεως, μπορείτε καθημερινά 
9-11 το πρωί, στα γραφεία του Φιλοπτώχου, που 
βρίσκονται στο Πνευματικό Κέντρο κάτω από το 
Ναό, να προσφέρετε χρήματα λαμβάνοντας 
απόδειξη ή με την γνώση του Θεού να τα ρίπτετε 
στο κυτίο των Φτωχών.    



 
 
 

 
 
 

 
 

Ημερολόγια 2011 της Ενορίας μας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με καλαίσθητα & χρηστικά ημερολόγια, που εξέδωσε η Εκκλησιαστική μας Κοινότητα θα 

 έρχεται μέσα από κάθε σπίτι καθημερινά, σε επικοινωνία με τους ενορίτες μέσα στο 2011.  
Εκτός τον ημεροδείκτη τσέπης, ο οποίος για φέτος αφιερώθηκε στην Αγία μας με αφορμή  
την συμπλήρωση 15 χρόνων από των εγκαινίων του Ναού Της, αλλά παράλληλα και στον  

Ποιμενάρχη μας κ. Ιερώνυμο ο οποίος συμπληρώνει το 2011, 30 χρόνια αρχιερατικής 
 διακονίας και 3 χρόνια στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο Αθηνών, και κοστίζει 2 ευρώ, κυκλοφόρησαν ακόμα 3  

ημερολόγια τοίχου. Τα ένα περιλαμβάνοντας τις εικόνες των αγίων κάθε ημέρας σε διάταξη ανά δεκαπενθήμερο,  
είναι σε σχήμα πυραμίδας ώστε να μπορεί να γίνει και επιτραπέζιο, με κόστος 5 ευρώ. Το άλλο, με εικόνες των εφόρων του Ναού μας 
Αγίων και της Παναγίας, από τις τοιχογραφίες στο Παρεκκλήσι της Παναγίας Οστρομπράμσκας, τιμάται 3 ευρώ, και είναι ο κλασικός 
ημερήσιος ημεροδείκτης των μικρών φύλλων, που στο πίσω μέρος τους, καταγράφονται ψυχωφελή κείμενα. Τέλος ένα ακόμα νέο 

ημερολόγιο από την Εκκλησία που παροικεί στην Αγία Μαρίνα, είναι αφιερωμένο στην Μητέρα των Εκκλησιών, τα Ιεροσόλυμα, με μία 
φωτογραφία από τα Πανάγια προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους για κάθε μήνα, με σχετικά κείμενα και με τιμή του 5 ευρώ.  
Όλα καταγράφουν τις νηστείες, και καταλύσεις, ενώ το ημερολόγιο τσέπης, έχει όλο το λειτουργικό πρόγραμμα της χρονιάς.  

Προμηθευτείτε τα ημερολόγια από τους υπευθύνους στο Ναό ή την κα Ελένη Τέτση στο Κοιμητήριο. 
Ένα ημερολόγιο είναι όμορφο δώρο για φίλους και γνωστούς, ενώ με τον τρόπο αυτό ενισχύετε τις δραστηριότητες της Ενορίας. 


