Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 7ο Φύλλο 15o
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 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/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.

Επεφάνη η χάρις του Θεού η Σωτήριος
Εξ αναφοράς στη μεγάλη εορτή των
Θεοφανείων του Θεολόγου - Καθηγητού
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Αποτέλεσμα αυτής της επιβεβαίωσης είναι
η κατοπινή δυναμική πορεία του Κυρίου
στον κόσμο της πτώσεως και της φθοράς
και η πανηγυρική νίκη Του κατά των
δυνάμεων του σκότους, η οποία θα
ολοκληρωθεί
με
την
λαμπροφόρο
Ανάστασή Του! Στην ευφρόσυνη εορτή
ψάλλουμε σχετικά: «Βαπτίζεται Χριστός
μεθ' ημών ο πάσης επέκεινα καθαρότητος,
ενίησι τον αγιασμόν τω ύδατι και ψυχών
τούτο καθάρσιον γίνεται΄ επίγειον το
φαινόμενον, και υπέρ τους ουρανούς το
νοούμενον...» (4ο τροπ. των Αίνων των
Φώτων).
Το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου
αποτελεί φωτεινό ορόσημο στην επί γης
πορεία και δράση του Σωτήρα μας, διότι
«ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως
μέγα και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά

θανάτου
φως
ανέτειλεν
αυτοίς»
(Ματθ.4:16). Η είσοδος του Χριστού στον
κόσμο διέλυσε τα πνευματικά σκοτάδια
του πτωτικού παρελθόντος, διότι είναι ο
Ίδιος το «φως το αληθινόν, ο φωτίζει
πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον
κόσμον» (Ιωάν.1:9). Κατά τα Θεοφάνια
«εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως
μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος
και αληθείας» (Ιωάν.1:14). Γι' αυτό οι
πιστοί ονόμασαν τη μεγάλη αυτή εορτή τα
Φώτα και μάλιστα η αρχαία
Εκκλησία πραγματοποιούσε την
ημέρα αυτή τις βαπτίσεις των
κατηχουμένων,
τις
οποίες
ονόμαζε φωτισμούς! Ο ιερός
υμνογράφος της μεγάλης εορτής
μας προτρέπει: «Δεύτε λάβετε
πάντες Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα
συνέσεως, Πνεύμα φόβου Θεού,
του επιφανέντος Χριστού».
Μια άλλη σημαντική παράμετρος
της εορτής των Θεοφανίων είναι

ο καθαγιασμός της φύσεως. Η κάθοδος
του Χριστού στα ιορδάνεια ρείθρα
σημαίνει τον καθαγιασμό του υγρού
στοιχείου, που είναι η βάση της ζωής σε
ολόκληρη τη δημιουργία και κατ' επέκταση
ο καθαγιασμός ολόκληρης της κτίσεως, η
οποία εξαιτίας της ανθρώπινης αμαρτίας
«συστενάζει και συνωδύνει άχρι του νυν»
(Ρωμ.8:22). Η καταπληκτική ασματική
ακολουθία της εορτής είναι γεμάτη από
ύμνους, αναγνώσματα και ευχές, που
αναφέρονται στον εξαγιασμό της
φύσεως με προεξάρχουσες τις
υπέροχες ευχές του Μεγάλου
Αγιασμού. Ο ίδιος ο Μεγάλος
Αγιασμός, που μεταλαμβάνουμε
την
ημέρα
αυτή, είναι η
απελευθέρωση
της
υλικής
δημιουργίας από τη φθορά της
πτώσεως και η μετουσίωσή της
στην προπτωτική κατάστασή της.
Ο προφήτης Ησαϊας προείδε αυτή
την
θαυμαστή
εσχατολογική

μεταμόρφωση του υλικού κόσμου ως
εξής: «Τα γαρ όροι και οι βουνοί
εξαλούνται, προσδεχόμενοι υμάς εν χαρά,
και πάντα τα ξύλα του αγρού επικροτήσει
τοις κλάδοις. Και αντί της στοιβής
αναβήσεται κυπάρισσος, και αντί της
κονύζης αναβήσεται μυρσίνη. Και έσται
Κυρίω εις όνομα, και εις σημείον αιώνιον,
και ουκ εκλείψει» (Ησ.55:12). Οι λαμπρές
τελετές του καθαγιασμού των υδάτων, με
τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού σε αυτά, την
αγία αυτή ημέρα, σημαίνουν τον αέναο
εξαγιασμό της δημιουργίας, χάρη στην
καθαρτική δύναμη του Χριστού, η οποία
πηγάζει από τα ιορδάνεια ρείθρα. Η
Ορθόδοξη ναυτική χώρα μας, η οποία ζει
και μεγαλουργεί χάρη στο απλόχερο υγρό
στοιχείο που την περιβάλλει, εορτάζει με
ιδιαίτερη λαμπρότητα αυτή την εορτή και
συμμετέχουν οι πιστοί πάνδημα στις
λαμπρές τελετές του καθαγισμού των
υδάτων.
Η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων αποτελεί
την απαρχή του επί γης απολυτρωτικού
έργου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
«Αδάμ τον φθαρέντα αναπλάττει ρείθροις
Ιορδάνου
και
δρακόντων
κεφαλάς
εμφωλευόντων διαθλάττει ο Βασιλεύς των
αιώνων Κύριος» (2ο τροπ. Α΄ ωδής, του
κανόνα των Φώτων). Αυτό μας κάνει να
σκιρτούμε από χαρά και να γεμίζουμε τις
πληγωμένες καρδιές μας από ανείπωτη
ελπίδα για τη λύτρωσή μας από τα πικρά
δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Το
τυπικό βάπτισμα του Κυρίου στον Ιορδάνη
αποτελεί για μας παράδειγμα για το

ουσιαστικό μας βάπτισμα, το οποίο είναι
«λουτρόν παλλιγγενεσίας» και θάνατος
του παλαιού πτωτικού εαυτού μας και
αναγέννηση της νέας εν Χριστώ υπάρξεώς
μας. Δια του αγίου Βαπτίσματος «ο
παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη,
ίνα καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, του
μηκέτι δουλεύειν ημάς τη αμαρτία»
(Ρωμ.6:5). Στην καταπληκτική ακολουθία
του Μεγάλου Αγιασμού διαβάζουμε:
«Σήμερον τα των ανθρώπων πταίσματα
τοις ύδασι του Ιορδάνου απαλείφονται.
Σήμερον ο παράδεισος ανέωκται τοις
ανθρώποις και ο ήλιος της δικαιοσύνης
καταυγάζει ημίν... Σήμερον του παλαιού
θρνήνου απηλλάγημεν και ως νέος Ισραήλ
διασώθημεν. Σήμερον του σκότους
εκλυτρούμεθα
και
τω
φωτί
της
θεογνωσίας καταυγαζόμεθα. Σήμερον η
αχλύς του κόσμου καθαίρεται, τη
επιφανεία του Θεού ημών... Σήμερον ο
Δεσπότης προς το βάπτισμα επείγεται, ίνα
αναβιβάση προς ύψος το ανθρώπινον»
(Ευχή Μ. Αγιασμού).
Ο Θεός της πίστεώς μας δεν είναι ένα
αφηρημένο λογικό και θεωρητικό σχήμα,
γέννημα ανθρώπινης φαντασίας, αλλά ο
ζωντανός Τριαδικός Θεός, ο Οποίος
καταδέχτηκε να εισέλθει στον κόσμο και
την ανθρώπινη ιστορία, για χάρη της δική
μας απολυτρώσεως. Ως σημείο δε της
αέναης παρουσίας Του και της φανέρωσής
Του στον κόσμο, είναι το ανεπανάληπτο
γεγονός των Θεοφανείων, το οποίο
εορτάζουμε με κάθε λαμπρότητα.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Ιωάννης Μεταξάς

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος
Εσπερινός Καθημερινά στις 5:30 το απόγευμα.
Όρθρος, καθημερινά 7:30 το πρωί.
ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί.
Σάββατο 16 Ιανουαρίου,
προσκύνησης αλύσεως Απ. Πέτρου.
Κυριακή 17 Ιανουαρίου,
Οσ. Αντωνίου Μεγάλου, Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων &

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 ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΙΕΡΩΝ
ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 5 : 30 μ.μ.
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 μ.μ., στο
παρεκκλήσι του Αγίου στο Ναό, και στην
συνέχεια εποικοδομητικό κήρυγμα με τον
π. Ιωάννη.
=============---===========================================

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε
για την ανάπαυση της ψυχής
Γεωργίας
Αναστασίου 9:45 π.μ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2010

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο τσέπης της Ενορίας
μας, με αφιέρωση στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα
Δημήτριο και τον μακαριστό εφημέριο του Ναού
μας Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Παπαντώνη.
Περιλαμβάνει, Παρακλητικό του Αγίου κανόνα και
χρήσιμες πληροφορίες για την Ενορία. Στο
εβδομαδιαίο ημερολόγιο καταγράφηκαν όπως τα
τελευταία χρόνια όλες οι Ακολουθίες και
Λειτουργίες, αλλά και άλλες εκδηλώσεις που θα
γίνουν στο Ναό μας το 2010. Τιμή € 2,οο

