Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 6ο Φύλλο 13o
Κυριακή 27Δεκεμβρίου 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.

Αρχιδιάκονος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς
Η Εκκλησιαστική Κοινότητα
μας αφιέρωσε το 2009 στον
σήμερα
εορταζόμενο
Άγιο
Πρωτομάρτυρα
Στέφανο,
έφορο ενός των Παρεκκλησίων
του Ναού μας.

Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος
ήταν Ιουδαίος. Υπήρξε ένας από
τους εφτά διακόνους που
εξέλεξε η πρώτη χριστιανική
Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα και
χειροτόνησαν
οι
ίδιοι
οι
Απόστολοι. Έργο τους ήταν η
φροντίδα των πτωχών και η
διανομή των ελεημοσυνών.
Στις «Πράξεις των Αποστόλων»
(κεφάλαια στ’, ζ’) χαρακτηρίζεται
από τον Λουκά ως άνθρωπος
«πλήρης πίστεως και δυνάμεως»,
ο οποίος «εποίει τέρατα και
σημεία μεγάλα εν τω λαώ»
(Πραξ. Στ΄, 8). Είχε δηλαδή,
πίστη,
δύναμη
λόγου
και
θαυματουργική ικανότητα.
Μερικοί
Εβραίοι
από
τη
συναγωγή
συζητούσαν
με
φανατισμό και πείσμα με το

Στέφανο κι επειδή δεν μπόρεσαν να
αντισταθούν στη σοφία και το
πνεύμα με το οποίο μιλούσε,
πλήρωσαν κάποιους άνδρες να
ψευδομαρτυρήσουν. Προτού ακόμα
ο Στέφανος αρχίσει την απολογία
του, όλα τα μέλη του συνεδρίου τον
κοίταξαν και είδαν πως το πρόσωπό
του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο
αγγέλου.
Επειδή απέδειξε με στοιχεία από τις
Αγίες Γ
ραφές την έλευση του
«δικαίου» του οποίου οι Εβραίοι
υπήρξαν «προδόται και φονείς» την
απιστία και τη σκληροκαρδία τους,
εκείνοι έφραξαν τα αυτιά τους και
με ορμή τον έβγαλαν έξω από την
πόλη και τον λιθοβολούσαν. Ο
Στέφανος προσευχήθηκε για τους
διώκτες του λέγοντας «Κύριε, μη
στήσης
αυτοίς
την
αμαρτίαν
ταύτην». Είναι ο πρώτος μάρτυρας
της χριστιανικής πίστεως (36μ.Χ.).
Το «Να μην ξεχάσω…η ενορία μου
με καλεί», & οι εν τω Ναώ, εύχονται
ευλογημένο το 2010

Για τα Χριστούγενα 2009
Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὅπου κι̉ ἄν στρέψουμε τό βλέμμα στόν τόπο
μας καί στήν Οἰκουμένη ὁλόκληρη εἶναι εὔκολο
νά νοιώσουμε τό ἀγκάθι τῆς ἀπογοήτευσης νά
μᾶς πληγώνει. Τά ἀπανταχοῦ τῆς γῆς
εἰδησεογραφικά δεδομένα εἶναι ἀψευδεῖς
καθημερινοί μάρτυρες τῶν προβλημάτων καί
τῶν ὀδυνῶν πού μαστίζουν κάθε γωνιά τῆς
γῆς.
Ἐν μέσω τῶν θλίψεων καί τῶν δοκιμασιῶν πού
μοιάζουν νά ἀπειλοῦν ἀκόμη καί τή φυσική
ἐπιβίωση τοῦ πλανήτη μας καί τῶν κατοίκων
του νοιώθω βαθιά τήν εὐθύνη καί ἔντονη τήν
ἐπιθυμία νά ὑπενθυμίσω στεντορίᾳ τῇ φωνῇ σέ
ὅλους καί στόν καθένα προσωπικά ὅτι ὁ Θεός
μᾶς ἀγαπᾶ.
Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ ὅλους ἀνεξαιρέτως καί
κανείς δέν στερεῖται τοῦ δικαιώματος στήν
ἐλπίδα.
Ἡ ἀκλόνητη βεβαιότης ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών
στή ζωή μας καί μᾶς ἀγαπᾶ δέν στηρίζεται σέ
ὑποθέσεις,
θεωρίες
καί
φιλοσοφικούς
στοχασμούς. Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων φανερώνει μέ τόν πλέον κατηγορηματικό

τρόπο τήν ἔμπρακτη καί ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ γιά ἑμᾶς, διότι «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν Υἱὸν αὐτοῦ
τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν
κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι΄ Αὐτοῦ» (Ἰωαν. 4, 9).

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
ἀποκαλύπτει μέ τόν πιό ἄμεσο, τόν πιό ὁρατό,
τόν πιό φιλάνθρωπο καί ἀδιαμφισβήτητο τρόπο
ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν» (Ἰωαν. 4, 8).
Χριστούγεννα σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἔγινε
ἄνθρωπος «ἵνα θεώσῃ τόν ἄνθρωπον».
Σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἦρθε νά ἑνωθεῖ μέ τήν
ἀνθρωπότητα καί νά εἶναι γιά κάθε ἄνθρωπο
καί γιά ὅλους ὁ Ἐμαννουήλ «ὅ ἐστι μεθερμη-

νευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. 1, 23).

Ἦρθε νά μοιραστεῖ τόν πόνο καί τήν ἀγωνία μας
καί νά μᾶς λυτρώσει ἀπ̉ αὐτά καί ἀπό ὅσα ἄλλα
προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν τήν ἐξουσία τοῦ
θανάτου ἐπί τῆς ζωῆς. Ἦρθε «καί ἐσκήνωσεν
ἐν ἡμῖν» (Ἰωαν. 1, 14). Ἦρθε, ἔμεινε καί θά
παραμένει μεθ̉ ἡμῶν «πάσας τάς ἡμέρας ἕως

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20).

Χριστούγεννα σημαίνει ὅτι τίποτα πιά, καμιά
θλίψη, καμιά δυσκολία, καμιά τραγωδία δέν
μπορεῖ νά ἀφανίσει τήν ἐλπίδα, δέν μπορεῖ νά
ὑπερνικήσει τή βεβαιότητα ὅτι στό τέλος θά
ἐπικρατήσουν ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀγάπη στή ζωή
τοῦ κόσμου. Τίποτα δέν μπορεῖ νά νικήσει τήν
ἐλπίδα πού γεννᾶ ἡ ἐπίγνωση ὅτι ὁ Χριστός
γεννήθηκε γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν
ἁμαρτία καί τό θάνατο.
Δέν εἶναι κρίμα λοιπόν τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας
πού ἀναδύεται ἀπό τή φάτνη τοῦ νεογέννητου
Χριστοῦ νά χάνεται μέσα σέ πλαστικοποιημένες
καί κενές νοήματος τάχα γιορταστικές ἀποδράσεις; Δέν εἶναι κρίμα οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς
ἄρχοντες νά ἀποφασίζουν γιά τή ζωή τοῦ
κόσμου, ἀλλά καί ὁ καθένας μας γιά τή δική
του ζωή, σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ Χριστός;
Δέν ἔχουμε πιά τό δικαίωμα νά ζοῦμε σάν νά

μήν ἔχουμε δεῖ νά ἐπαληθεύεται ἔμπρακτα καί
ὀδυνηρά τό γεγονός ὅτι, ὅπου ἐξορίζεται ὁ
Χριστός ἀπό τή ζωή μας καί περιφρονεῖται τό
Εὐαγγέλιο Του, ἐκεῖ ἐπικρατοῦν ἡ ἀδικία, ἡ
ἀλαζονεία, ἡ καταπίεση, ἡ ἀπληστία, ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ ὑποκρισία καί ἡ ἀπαξίωση τοῦ
ἀνθρώπου. Καί τότε κάνουν τήν ἐμφάνιση τους
οἱ ποικῖλες τραγικές συνέπειες: τά μίση, οἱ
πόλεμοι, ἡ ἐκμετάλλευση καί ἐξουθένωση τῶν
φτωχῶν καί τῶν ἀδυνάτων, οἱ οἰκονομικές
κρίσεις, οἱ οἰκολογικές καταστροφές καί ἄλλα
πολλά, πού ὑποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐπικράτηση τῆς
ἁμαρτίας δέν εἶναι ἄμοιρη συνεπειῶν γιά τόν
ἄνθρωπο.
Χριστούγεννα σημαίνει ὅτι τό σκοτάδι τῆς
ἁμαρτίας πού γεννᾶ τήν ἀδικία καί ἀπανθρωπίζει τόν ἄνθρωπο διαλύεται στό φῶς πού
ἀκτινοβολεῖ ἡ ἀνατολή τοῦ «Ἡλίου τῆς
Δικαιοσύνης». Σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ
νά ξαναβρεῖ τίς ἀληθινές διαστάσεις τῆς
ἀνθρωπιᾶς καί τῆς ἁγιότητας. Σημαίνει ὅτι ἡ
δυνατότητα τῆς χαρᾶς δέν ἔχει χαθεῖ ἀπό τόν
κόσμο.
Ἐπιτρέψτε μου λοιπόν νά ἀπευθύνω στήν
ἀγάπη σας τά ἴδια λόγια πού ἄκουσαν οἱ
ποιμένες τῆς Βηθλεέμ ἀπό τά χείλη τοῦ
ἀγγέλου: «Μὴ φοβεῖσθε˙ ἰδού γὰρ εὐαγγελί-

ζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ
λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ, ὅς ἐστιν
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ. Καὶ τοῦτο ὑμῖν
τὸ σημεῖον˙ εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ» (Λουκ. 2, 10-12).

Μήν ἀφήνετε λοιπόν τίς δοκιμασίες καί τούς
πειρασμούς νά σᾶς καταβάλλουν. Μή Φοβεῖσθε!
Σήμερα γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα καί
ἔχουμε κάθε λόγο καί κάθε δικαίωμα νά
νοιώθουμε χαρά μεγάλη. Διότι σήμερα
γεννήθηκε ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἄς κάνουμε ξανά τήν
πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ

Θεοῦ τρόπο ζωῆς καί ἄς ψάξουμε βαθιά μέσα
μας, στή φάτνη τῆς καρδιᾶς μας. Καί θά
βροῦμε ἐκεῖ τό σημεῖο καί τήν αἰτία τῆς χαρᾶς
καί τῆς ἐλπίδας: θά βροῦμε τόν Θεό ὡς
«βρέφος
ἐσπαργανωμένον,
κείμενον
ἐν
φάτνῃ».
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Εφημέριος Εβδομάδος:

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος

 Σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα του Αγίου
12ημέρου.  Πανήγυρις Εξωκλησίου Αγίου Βασιλείου
(Δ. Γληνού 27) 31/12/06 Μέγας Εσπερινός 6:00 μ.μ. &
1/1/06 Θεία Λειτουργία 8:00 π.μ. Εσπερινός στις
31/12 δεν θα γίνει στο Ναό, αλλά στο Εξωκλήσι στην
οδό Γληνού εφόσον το ανοίξουν οι κλειδοκάτοχοι.  Ο
Όρθρος & η Θεία Λειτουργία στις 2 Ιανουαρίου επί τη
μνήμη του Οσίου Σεραφείμ, θα αρχίσει στις 8 του
πρωί.  Η ευλογία και κοπή της Αγιοβασιλειόπιτας
της ενορίας, θα γίνει μετά την Θ. Λειτουργία στις 2/1.
 Μέχρι τις 10/1/2010 δεν θα γίνουν το προσκύνημα
των Λειψάνων, η Παράκληση & το Απόδειπνο τις
Τετάρτες και η Παράκληση & το Κήρυγμα τις
Παρασκευές.

Α ν ά π α υ σ ο ν Κ ύ ρ ι ε … προσευχόμαστε
σήμερα π.μ. για ανάπαυση

Αγιασμός στα σπίτια των Θεοφανείων, κατόπιν
συνεννοήσεως με τους Εφημερίους, (δηλώστε
συμμετοχή) και πόρτα πόρτα όπου μπορέσουν
κληρικοί των Πατριαρχείων και ο Διάκονος.
Ο Τρελλογιάννης ένα συγκλονιστικό βιβλίο 10 ευρώ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 2010.
Αφιερωμένο στην Αγία μας με εικόνα της και παραστάσεις
του βίου και του μαρτυρίου της. Τιμή 4 ευρώ.

Το φλουρί της Αγιοβασιλόπιτας

Η ενορία μας παρέλαβε 50 τεμάχια, είναι
επίχρυσο ασημένιο αμφίπλευρο κόσμημα που θα
τα διαθετεί υπέρ του Ναού, αντί του ποσού των
€10,οο.

