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

               Έτος 8ο Φύλλο 18                                                 30 Ιανουαρίου 2011 
    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: π. Σεραφείμ Δημητρίου 

Πρωινή εφημερία 9-11 π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 

Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα. 
Ιερό Σαρανταλείτουργο έως αρχής Τριωδίου 13 Φεβρουαρίου 
Όρθρος & ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθημερινά από τις 7:30 π.μ. 
Εκτός των μεγάλων εορτών οι Θ. Λειτουργίες θα τελούνται στο παρεκκλήσι 
του Αγ. Νεκταρίου. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία 
Λειτουργία, προσκομίζοντας πρόσφορο, κρασί, λάδι, κεριά, κάρβουνα 
και λιβάνι, και τα ονόματα των ζώντων και κεκοιμημένων Σας.  
====================== 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 – 21:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
================================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 
Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών των 
αδελφών μας αξιωματικών Χριστοδούλου, Παναγιώτου και Έκτορος των Ηρώων 
των Ιμίων 9:15π.μ.  Πολυζώη Μπαλή 9:45π.μ. και Δημητρίου Γκλαβά 10:45π.μ   

Ιερό Ευχέλαιο 
Την Δευτέρα 31/1 στις 17:30, επί τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων 
Κύρου & Ιωάννου, θα τελεσθεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίο. Θα 
ακολουθήσει ο Αγιασμός της πρωτομηνιάς και θα διαβασθούν οι ευχές 
του Αγίου Τρύφωνα για κήπους και αγρούς. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ         
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 
Σήμερα 11:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου θα 
γίνει εορταστική εκδήλωση των Κατηχητικών Σχολείων της ενορίας, που 
θα περιλαμβάνει παρουσίαση ύμνων, κειμένων, τραγουδιών και θεατρική 
παράσταση. Στο τέλος θα ευλογηθεί και θα κοπεί η Αγιοβασιλειόπιτα των 
Κατηχητικών. Είσοδος ελεύθερη σε όλους. 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
Απόψε 19:30, μεζέδες, κρασί και το μουσικό συγκρότημα «Συγχορδία» 
όπου θα θάλψει τις ακοές και θα προκαλέσει σε διασκέδαση, θα μας 
κρατήσουν συντροφιά στην αίθουσα Δεξιώσεων κάτωθεν του Ιερού 
Ναού -είσοδος από οδό Αγίας Μαρίνης 39.Τιμή συμμετοχής €12,00 ευρώ.  

 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κάθε Τετάρτη στις 7μ.μ. 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Επόμενη συνάντηση Κυριακή 13/2/2010 στις 8μ.μ. 
 ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή 7μ.μ. 
 ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
 Δευτέρα 4.30 μ.μ. κύκλος γυναικών & 6.00 μ.μ. κύκλος 
ανδρών στην αίθουσα οδού Γερανείων 3  
Τρίτη 4.30μ.μ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευματικού 
Κέντρου του Ναού. 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ  
ΠΡΩΙ 9-11 ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΕ ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΠΙ 
ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 



ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
Δύο προσβολές με σκοπό να βλάψουν την ενότητα της, υπέστη η εκκλησιαστική 
μας κοινότητα τον τελευταίο καιρό, μία εξωτερική και μία εσωτερική.  Ως ποιμένες 
πρέπει να τις καταδείξουμε, να τις στηλιτεύουμε και να αμυνθούμε ώστε να μην 
βλάψουν την ενότητα μας. Οι ποιμένες έχουμε ευθύνη για το ποίμνιο και θα μας 
ζητηθεί απολογία εν ήμερα κρίσεως. Επειδή έχουμε ευθύνη για τις ψυχές των 
ενοριτών μας, γράφονται αυτές οι γραμμές χωρίς να θέλουμε να θίξουμε πρόσωπα, 
αλλά για να τα προσκαλέσουμε και αυτά να αναθεωρήσουν και να βρουν την 
γαλήνη τους μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου της αγάπης του Χριστού. 

Επίθεση από το Μπρούκλιν 
Καλλιγραφημένες χειρόγραφες επιστολές και σε φακέλους με τα ονόματα των 
παραληπτών βρέθηκαν σε σπίτια ενοριτών στα βορειοδυτικά της ενορίας. «Ο 
σύζυγος μου και εγώ μένουμε στην γειτονιά Σας. Δε μπορέσαμε να μιλήσουμε 
αυτοπροσώπως μαζί Σας, αλλά έχουμε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες τις 
οποίες θα θέλαμε να μοιραστούμε με εσάς. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα αυτών των 
πληροφοριών από το φυλλάδιο που σας εσωκλείουμε. 
Σκοπός του είναι να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Ήταν ένας από τους πιο 
σημαντικούς ανθρώπους που έζησαν ποτέ, ο ιδρυτής του Χριστιανισμού… Αν 
αποκτήσουμε γνώση για τον Ιησού Χριστό, μπορεί να κερδίσουμε ατελείωτη ζωή 
στον Παράδεισο στη Γή. 
Έχουμε το προνόμιο να συμμετέχουμε σ’ ένα έργο που γίνεται από εθελοντές σε 
236 χώρες. Σε όλες αυτές τις χώρες προσκαλούμε ανθρώπους να επωφεληθούν 
από ένα πρόγραμμα που τους βοηθάει να μάθουν τις απαντήσεις της Γραφής σε 
σημαντικά ερωτήματα. Συμμετέχουμε σ΄ Αυτήν την προσπάθεια γιατί 
ενδιαφερόμαστε γνήσια για τους γείτονες μας…» Συνεχίζει προσκαλώντας σε 
επικοινωνία και δίδοντας αριθμό φορητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση 
ιστοσελίδας.  
Καταλαβαίνουμε εύκολα από το κείμενο αλλά και βεβαιωνόμαστε από το φυλλάδιο 
τους, ότι έχουμε Χιλιαστές – Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο μικρός χώρος αυτού του 
φυλλαδίου δεν επιτρέπει να αναφερθούμε διεξοδικά στην αίρεση αυτή αλλά θα το 
κάνουμε σύντομα σε μια δημόσια ομιλία.  
Πρόθεση μας είναι, να καλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε δημόσιο διάλογο για 
την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος, και ελπίζουμε να ανταποκριθούν. Από εδώ θα 
προτείνουμε τον τρόπο αντίδρασης μας σε όποια ανάλογη προσβολή όπως επίσημα 
η Εκκλησία κατέγραψε σε ενημερωτικό της Αποστολικής Διακονίας.  
« ΠΩΣ Ν' ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε καλά: Οι 
μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πολύ επικίνδυνοι. Τόσο για τις φοβερές πλάνες που 
διδάσκουν όσο και για το σύστημα που ακολουθούν, προκειμένου να μας 
αιχμαλωτίσουν στην αίρεση τους. Αν χτυπήσουν την πόρτα μας, θα τους 
αρνηθούμε ευγενικά όποια συζήτηση. Είναι αφέλεια να πιστεύουμε πως με τη 
συζήτηση μαζί τους είναι πιθανό να τους βοηθήσουμε. Δεν έρχονται να μας 
ακούσουν. Έρχονται για να πλασάρουν το δηλητήριο της πλάνης τους, 
ακολουθώντας καλά μελετημένο και δοκιμασμένο σχέδιο. Συζήτηση μαζί τους 
σημαίνει γι' αυτούς πως δείξαμε ενδιαφέρον. Θ' ανοίξουν καρτέλα με τα στοιχεία 
μας. Και μετά από λίγες μέρες θα μας ξανάρθουν. 

Μακριά από τα χέρια μας τα περιοδικά τους "ΣΚΟΠΙΑ" και "ΞΥΠΝΑ", καθώς και τα 
διάφορα βιβλία τους. Ούτε μια δραχμή για τον κορβανά (ταμείο) των μαρτύρων 
του Ιεχωβά. Δεν αγοράζουμε, λοιπόν, τίποτε και δεν δεχόμαστε τίποτε, έστω κι αν 
μας το προσφέρουν δωρεάν. 
Αν εμφανιστούν Χιλιαστές στη συνοικία και τη γειτονιά μας, πρέπει να 
ενημερώσουμε σχετικά και τους άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας ή τους γείτονες 
μας. Να ξέρουν κι εκείνοι για τι πρόκειται. Ακόμη ας φροντίσουμε αμέσως να 
ειδοποιήσουμε και τον εφημέριο της ενορίας μας. 
Δεν παραλείπουμε επίσης να επισημαίνουμε τον κίνδυνο και στους συγγενείς και 
φίλους μας  και να τους συνιστούμε να μη δέχονται επισκέψεις Χιλιαστών στα 
σπίτια τους... 
Είναι χρήσιμο και για μας τους ίδιους, αλλά και για να μπορέσουμε να 
προστατεύουμε και άλλους, να είμαστε κατατοπισμένοι πάνω στα όσα διδάσκουν οι 
Χιλιαστές. Υπάρχουν σήμερα αξιόλογα αντιχιλιαστικά βιβλία, που μπορεί ο 
εφημέριος μας να υποδείξει ή και μόνοι μας να αναζητήσουμε στα χριστιανικά 
βιβλιοπωλεία». 

Επίθεση από τα σπλάχνα μας 
Από καιρό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ενορίτες με την κατεύθυνση προσώπου 
που διακονεί στην ενορία, να οργανώνουν ομάδες και να μεταβαίνουν σε διάφορες 
Εκκλησιαστικές συναθροίσεις. Το να πάει ιδιωτικά όποιος θέλει εκτός ενορίας να 
εκκλησιασθεί την Κυριακή είναι μεν εκκλησιολογικά λάθος, αλλά ανεκτό αφού η 
δικαιολογία ότι δεν έχουμε καλούς ψάλτες ή κάνουμε ελεγκτικό και επιθετικό 
κήρυγμα έχει βάση. Όμως το να ξεκινούν ομάδες ενοριτών και να ακολουθούν έναν 
κληρικό σε παραστάσεις του εκτός ενορίας, μάλιστα σε ώρα που παράλληλα η 
κοινότητα έχει προσκαλέσει σε λατρευτικές συνάξεις, είναι βαρεία εκκλησιαστική 
εκτροπή. Είναι αμάρτημα που προσβάλει το σώμα του Χριστού, στην ενότητα Του 
μέσα στην κοινότητα. Μπορεί ο κληρικός εντεταλμένα από της προϊσταμένης του 
αρχής να εξυπηρετεί εκκλησιαστικές ανάγκες άλλων Ναών, αλλά δεν μπορεί να 
οργανώνει οπαδούς που τον ακολουθούν τακτικά έξω της ενορίας. 
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε για να πάψει ο μερισμός σε Ιωαννίτες, 
Γρηγοριάτες και Βασιλιάτες. Μάλιστα ενωρίς ο Απόστολος Παύλος, καυτηριάζει 
αυτό το φαινόμενο λέγοντας πως δεν μπορεί να είστε του Απολλώ, του Κηφά ή του 
Παύλου, άλλα μόνο του Χριστού, αφού αυτός Σταυρώθηκε για μας. Υποχρέωση 
μας είναι να προσπαθήσαμε να προστατέψουμε τους πιστούς από τέτοιες εκτροπές. 
Μάλιστα από το φυλλάδιο ή τον άμβωνα ποτέ δεν ενημερώσαμε για το που θα 
λειτουργούν εφημέριοι, ώστε να μπορούν να τους ακολουθούν κάποιοι. Όταν έγινε 
ήταν μόνο για μακρινές Ιεραποστολικές εξορμήσεις, σε περιόδους μεγάλων εορτών. 
Αντίθετα ανακοινώναμε το που λειτουργήσαμε, για να μην σκανδαλίζει η απουσία 
κληρικών σε Κυριακάτικες συνάξεις. Επιπλέον για να μην διασπάται η ενότητα 
αποφεύγουμε τις Κυριακάτικες εκδρομές από το πρωί και δεν συνιστούμε να 
μετέχουν σε ιδιωτικές τέτοιες, ενορίτες.  
Παρόλα αυτά και αφού δυο και τρείς κατ΄ ιδίαν προσωπικά και δια άλλων αδελφών 
ελέγξαμε τους εκτρεπομένους, εκείνοι δεν θέλησαν να συμμορφωθούν.    
Δεν μας επιτρέπεται λοιπόν να αδιαφορήσουμε μπροστά στον οποιοδήποτε που 
αφορίζει μέλη της ενορίας και τα οδηγεί σε αιρέσεις ή λανθασμένους δρόμους 
αρρωστημένης θρησκευτικότητας. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ                  Πρεσβύτερος Σεραφείμ  


