
 

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

                                Έτος 7ο Φύλλο 18o                                         Κυριακή 31 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 8:00 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. 

 
 

Αρχιεπισκόπου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ μνήμη 
 

Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, το σκήνωμα του 
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου 
μεταφερόταν με τιμές, κάτω από τον 
ηλιόλουστο ουρανό της Αθήνας του, στην 
τελευταία του κατοικία. Αρχηγοί Εκκλησιών και 
Κρατών, με λόγια θαυμασμού και τιμής 
παρόντες στην εξόδιο. Μα παντού σε κάθε 
γωνιά, ο δακρυσμένος Λαός, νεανικά πρόσωπα 
σφιγμένα από πόνο, και χιλιάδες ανθρώπων να 
ακολουθούν την πομπή. Ακόμα το υπέρτατο της 
τηλεθέασης με εκατομμύρια καθηλωμένους 
στην τηλεόραση να συμμετέχουν εικονικά στην 
τελετή σε όλα τα πέρατα της γης.  

Και φέτος κανείς δεν τον λησμόνησε εκτός από 
την Ενορία μας στην οποία τελέσθηκε την 
παρελθούσα Κυριακή το Ιερό Μνημόσυνο, και 
στην Αθήνα και στον Βόλο, ιεροπρεπώς έγιναν 
Λειτουργίες και Μνημόσυνα.  
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά το πέρας του 
Μνημοσύνου που τελέσθηκε στο παλαιό 
Καθολικό της Μονής του Αγίου Ανδρέου,  
σήμερα Μητροπολιτικό Μέγαρο Αθηνών, μετέβη 
στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών όπου τέλεσε 

τρισάγιο ενώπιον του τάφου του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου. «Είχαμε ιερό χρέος, να 
τελέσουμε σήμερα την Θεία Λειτουργία, αλλά 
και να κάνουμε ένα απολογισμό», τόνισε μετά 
το τρισάγιο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και 
συνέχισε «Ο χρόνος όπως μας λένε και οι 
πατέρες της εκκλησίας, είναι φωτιά που καίει τα 
ξερόχορτα, αλλά κάνει λαμπρότερο τον χρυσό. 
Η ζωή θα δείξει το χρυσό που άφησε πίσω του, 
ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος». 
«προσωπικότητες όπως ο μακαριστός Αρχιεπί-



σκοπος Χριστόδουλος, αφήνουν ένα κενό πίσω 
τους, αυτό το κενό ήρθα να καλύψω εγώ. Διότι 
άφησε πίσω πολλά πράγματα χρήσιμα, που έχω 
υποχρέωση να τα συνεχίσω». «Επίσης, βρήκα 
και άλλα πράγματα που μου ταιριάζουν 
περισσότερο, και έτσι φανερώνεται μέσα στην 
Εκκλησία πως ο καθένας προσφέρει σύμφωνα 
με τα δικά του τάλαντα στο κοινό έργο της 
Εκκλησίας», τόνισε κλείνοντας ο Μακαριώτατος. 
Λάβρος ήταν στον λόγο του μετά την 
επιμνημόσυνη δέηση στο Βόλο ο Μητροπολίτης 
Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, όπου φανερά 
συγκινημένος και απευθυνόμενος στον 
μεταστάντα πνευματικό του πατέρα μεταξύ 
άλλων τόνισε: 
«…η ψυχή σου πετά εδώ 
ανάμεσά μας, όμως εμείς 
δεν μπορούμε να σε δούμε. 
Μας  λείπεις. Μας λείπει το 
πλατύ σου χαμόγελο, η 
κρυστάλλινη φωνή σου, ο 
καθαρός σου λόγος…  
Άραγε χαίρεσαι σήμερα εκεί 
ψηλά; Tα πράγματα δεν 
πηγαίνουν όπως θα ήθελες, 
όπως τα οργάνωσες, όπως 
ευχόσουν… Σε πολέμησαν και δεν τους 
απάντησες». Ακόμη, συνέχισε «Τότε μην 
μπορώντας να φτάσουν στο ύψος που 
βρισκόσουν, πολέμησαν με λύσσα και τα 
πνευματικά σου παιδιά, τα οποία υπήρξαμε 
εύκολη λεία για τα κοφτερά τους δόντια. Δόντια 
που ανήκαν δυστυχώς σε αδελφούς… Επέβαλες 
τη σιωπή. Σ’ εμένα επέβαλες τη σιωπή… 
Υπήρξες ένας μεγάλος Έλληνας, ένας 
Πνευματικός απ’ εκείνους που εμφανίζονται 
κάθε εκατό χρόνια.» 

Στο Μνημόσυνο που τέλεσαν τα Πνευματικά 
παιδία Του στην Μητρόπολη Καισαριανής, ο 
Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, μίλησε 
για έναν Αρχιεπίσκοπο με όραμα, έναν 

Αρχιεπίσκοπο που ήταν 
κοντά στους νέους, έναν 
Αρχιεπίσκοπο που αγαπούσε 
την πατρίδα και τις 
παραδόσεις.  
Τόνισε ότι, "κόσμησε τον 
Αρχιεπισκοπικό θρόνο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με 
την αξιόλογη και πληθωρική 
προσωπικότητά του, και 

προσέφερε κατά κοινή ομολογία   ανεκτίμητες  
υπηρεσίες στην Εκκλησία και το Έθνος… Είσαι ο 
Χριστόδουλος μας» είπε ο Μητροπολίτης 
Κορίνθου υπενθυμίζοντας τα λόγια του 
μακαριστού Αρχιεπισκόπου κατά την έξοδο του 
από το Αρεταίειο στις 20 Ιουλίου 2007. 
Ο λαός δεν ξεχνάει τον Αρχιεπίσκοπο 
Χριστόδουλο γιατί έκανε την Εκκλησία να 
καταστεί σημείο αναφοράς της ελληνικής 
Κοινωνίας.              Πληροφορίες από romfea.gr & amen.gr 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
 

Με πρόταση του προέδρου του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου και έγκριση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, 
από σήμερα και κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα θα 
τελείται στο Ναό μας, η Β΄ Λειτουργία στην Σερβική 
γλώσσα, προς εξυπηρέτηση των εν Αθήναις 
διαβιούντων Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. 
Την Θεία Λειτουργία θα τελεί ο εφημέριος του Ναού 
μας, πρεσβύτερος Ευσέβιος Μεάντζια με Σέρβους 
ψάλτες, ενώ τα Αγιογραφικά Αναγνώσματα θα 
διαβάζονται και στην Ελληνική γλώσσα. Ακόμα τις 
μεγάλες εορτές των Σέρβων, που ακολουθούν το 
παλαιό ημερολόγιο, θα τελούνται στο Ναό βραδινές 
Λειτουργίες. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος:  

πρωτ. Σπυρίδων Μανταδάκης  
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός Καθημερινά στις 5:30 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί. 
 

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
Σήμερα Κυριακή 31 Ιανουαρίου και ώρα 5.30 μ.μ. επί τη 
μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου θα 
τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου για πάντας 
τους εν ασθενεία κατακειμένους αδελφούς μας, Εσπερινός 
και Αγιασμός. Θα αναπεμφθούν οι σχετικές ευχές του 
Αγίου Τρύφωνος  για κήπους και αγρούς.  
 

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ 
Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου ώρα 5:30 μ.μ. 
θα τελεσθεί Εσπερινός και θα ακολουθήσει 
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των Κεκοιμημένων. 
 

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, Αγ. Τρύφωνος  
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, Υπαπαντής. 
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Φωτίου Κων/πόλεως, Βουκόλου Σμύρνης – 
Μνημόσυνο πάντων των Κεκοιμημένων.  
Κυριακή Απόκρεω 7 Φεβρουαρίου, Παρθενίου 
Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά του εν Στειρίω  

και 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. 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΙΕΡΩΝ 
ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 5 : 30 μ.μ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 μ.μ. 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 μ.μ., 
στο παρεκκλήσι του Αγίου στο Ναό.  

Χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες, πάντα ανακύκλωση. 


