Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 7ο Φύλλο 19o
Κυριακή των Απόκρεω 7 Φεβρουαρίου 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.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εφημέριος Εβδομάδος:
Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης

πρωινή εφημερία:

πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης

Τυρινή εβδομάδα
Κατάλυσις εις πάντα εκτός κρέατος όλη την εβδομάδα

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

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ
Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ώρα 5.30 μ.μ. θα
τελεσθεί Ιερά Παράκληση εις την Αγία Ξενία την
Καλαματιανή, τιθεμένη ως μεσίτρια προς τον
Θεό εις θεραπεία του κνησμού.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 8.00 μ.μ. στο
παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου θα τελεσθεί
επί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους, Ιερά Αγρυπνία.
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ
Την Παρασκευή 12 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 8 Φεβρουαρίου,
Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου προφήτου.
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου,
Χαραλάμπους ιερομ. Ζήνωνος Ταχυδρόμου.
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου,
Βλασίου ιερομ. Θεοδώρας Βασιλίσσης Άρτας.
Θεία Λειτουργία θα γίνει & στην Μονή Μυρτιδιωτίσσης, Αρχιμίδους 51, επί τοις ονοματηρίοις του Ηγουμένου.

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου,
Πάντων των εν Ασκήσει λαμψάντων, Ακύλα και
Πρισκίλλης – Μνημόσυνο των Κεκοιμημένων.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή της Τυρινής 14 Φεβρουαρίου,
Νικολάου Νεομάρτυρος Τραπεζουντίου
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
ενώ κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα η Β΄
Λειτουργία θα τελείται στην Σερβική γλώσσα,
προς εξυπηρέτηση των εν Αθήναις διαβιούντων
Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας.

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΣΤΡΟΜΠΡΑΜΣΚΑΣ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στο Ναό μας θα
προερτάσουμε, λόγω της συμπτώσεως της εορτής με
την καθαρά Τρίτη, την ανάμνηση της κτήσεως ως
ευλογίας στο Ναό μας, δια χειρών του νυν
Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα
16.2.1997, αντιγράφου της Εικόνας της Παναγίας της
Οστρομπράμσκας. Το πρωτότυπο της εικόνος βρίσκετε
εις την πύλη της Αγίας Άννης στην παλιά πόλη της
Βίλνας, σήμερα πρωτεύσας της Λιθουανίας,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010
5:30μ.μ. Μικρός Εσπερινός στο Παρεκκλήσι της
Παναγίας, δίπλα στο Καμπαναριό.
6:00μ.μ. Μέγας Εσπερινός μετά λιτής και
Αρτοκλασίας
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010
6.30π.μ. Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
6.00μ.μ. Μεθεόρτιος Κατανυκτικός Εσπερινός
της Συγχωρήσεως.
7:00μ.μ Δείπνο αγάπης της Κοινότητας μας με
την παραδοσιακή Μακαρονάδα με τυρί και ότι
προσφέρουν οι προσελθόντες.
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010
7:30π.μ. Όρθρος-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

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.

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε
με μνημόσυνα, για τους αδελφούς μας
Ευάγγελο Τσιρογιάννη 9:45, Άγιος Μαρίνα
Νικόλαο Κοντούρα 10:15, Άγιος Μαρίνα
Ανδρέα Βαλαδάνη 10:45, Άγιος Μαρίνα
Καλλιόπη Παλιούρα 11:00, Άγιος Νεκτάριος
Ανδρέα Κωνσταντινίδη 11:00, Άγιος Νεκτάριος
Σταμάτιο Καρανικόλα 11:15 Άγιος Μαρίνα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΕΣ
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 θα
μεταβούμε
με
λεωφορείο
στον
Ναό
Μεταμορφώσεως Χριστού Χαλανδρίου, για
προσκύνημα στο Ιερό Λείψανο του Ρώσου
Οσίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου
Συμφερουπόλεως. Θα συμμετάσχουμε στις
17:00 στον Εσπερινό και στις 18:00 στην
Λιτανεία.
Τιμή συμμετοχής 7 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής στην κα Κατζουράκη, στο
Ναό μετά τις ακολουθίες ή στο τηλέφωνο 210
97 57 183. Η κράτηση της θέσεως γίνεται με
την καταβολή του εισιτηρίου.
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακή μετά την Β΄ Θεία Λειτουργία, προηγείται
πρωινό γεύμα για τα παιδιά και ακολουθεί παιχνίδι.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευή στις 7 μ.μ. ομιλητής τον π. Ιωάννης.
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ κάθε βδομάδα
στην αίθουσα της οδού Γερανείων 3,
Δευτέρα 4.30 μ.μ. κύκλος γυναικών & Πέμπτη 5.00 μ.μ.
Δευτέρα 6.00 μ.μ. κύκλος ανδρών & Τετάρτη 5.30 μ.μ.
Τρίτη 4.30μ.μ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα
Πνευματικού Κέντρου.

Η "πίτα του Γέροντος Παϊσίου"
Αγαπητοί αδελφοί,
Η εποχή μας έχει ορθώς χαρακτηρισθεί ως εποχή
ψεύδους και συγχύσεως. Ο άρχοντας του σκότους
και πατέρας του ψεύδους έχει εξαπολύσει παντού
τα όργανά του για να τραβήξει μαζί του στην
κόλαση όσους περισσότερους ανθρώπους μπορέσει.
Το χειρότερο απ' όλα, αλλά και το πιο επιτυχές
κόλπο του, είναι ότι δεν προσπαθεί να απομακρύνει
τους ανθρώπους από τον Χριστό και την Εκκλησία
αλλά να μολύνει αυτήν την σχέση συγχέοντας την
ευλάβεια των πιστών με πράγματα αντίθετα προς
την διδασκαλία της Εκκλησίας και άρα δαιμονικά.
Επί παραδείγματι κάποιος φοράει τον Τίμιο Σταυρό
στον λαιμό του και μαζί ένα "ματόχανδρο". Η χάρη
του Σταυρού δεν ενεργεί αφού είναι βλασφημία να
τίθεται δίπλα Του το σύμβολο της δεισιδαιμονίας.
Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Γέρων Παΐσιος: "εάν
πέσουν στα αυγά που τηγανίζουμε ακαθαρσίες τότε
είναι για πέταμα τα αυγά μαζί με το τηγάνι".
Αυτή η σύγχυση συμβαίνει σε πάρα πολλές
εκφάνσεις της ζωής μας. Όμως το παρόν έχει ως
σκοπό να ενημερώσει για κάτι που έχει υποπέσει
στην αντίληψή μας και το θεωρήσαμε άκρως
επικίνδυνο για την πνευματική και κατά συνέπεια
και για την σωματική μας υγεία. Τους τελευταίους
μήνες αρκετοί μας ρωτούν για κάποιο προζύμι που
περιφέρεται από χέρι σε χέρι- κυρίως γυναικών- και
το οποίο όσοι το λάβουν προτρέπονται να το
ζυμώσουν προσευχόμενοι (αναρωτιόμαστε σε ποιόν
"θεό") για ό,τι επιθυμούν. Το ζυμάρι αυτό
παρουσιάζεται με διάφορα ονόματα προέλευσης
(π.χ. από τα Ιεροσόλυμα) ή φέρει το όνομα
κάποιου συγχρόνου Οσίου (π.χ. του Γέροντος
Παϊσίου). Φυσικά όποιος διακατέχεται από γνήσια
ορθόδοξη πνευματικότητα μπορεί αμέσως να
διακρίνει την πλάνη σε μια τέτοια περίπτωση. Από
κανένα έμπιστο ή ειλικρινές πρόσωπο, που κατέχει
υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία ή έστω που έχει
ορθή σχέση μ' Αυτήν, δεν πιστοποιείται κάποια
τέτοια πρακτική. Οι Ορθόδοξες πρακτικές είναι
γνωστές και συγκεκριμένες (αρτοκλασία, κόλλυβα

κλπ.). Ακόμη και τα ιδιαίτερα έθιμα, όπως η πίτα
του Αγίου Φανουρίου, καταλήγουν στην Εκκλησία
για να ευλογηθούν και δεν παρασκευάζονται από
κάτι "ειδικό" και "μυστήριο". Επίσης, είναι
κραυγαλέα αντιευαγγελική η χρήση ψυχολογικής
βίας ώστε να φοβηθεί όποιος σκεφθεί να μην
παρασκευάσει την πίτα. Τις περισσότερες φορές η
συνταγή που συνοδεύει ως συνήθως το ζυμάρι
προειδοποιεί πως όποιος δεν εφαρμόσει την
διαδικασία μπορεί να προκαλέσει στον εαυτό του
διάφορα αρνητικά πράγματα. Και διερωτόμεθα: Τι
σχέση έχουν οι εκφοβισμοί και οι εξαναγκασμοί με
την ελευθερία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού; Ο
Χριστός μας καλεί τον καθένα να Τον ακολουθήσει
εν ελευθερία: "όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν".
Δυστυχώς έχουμε σαφείς πληροφορίες και στοιχεία
πως η διαδικασία αυτή προέρχεται από χώρους
αποκρυφιστών της Νέας Εποχής. Χρησιμοποιούν
ανατολικές θρησκευτικές μεθόδους και διδασκαλίες
αναμιγνύοντας σ' αυτές ονόματα και άλλα στοιχεία
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην αρχή του
γράμματος περιγράψαμε πόσο φρικτό είναι αυτό.
Αγαπητοί αδελφοί, είναι ανθρώπινη η άγνοια ή η
σύγχυση, όμως εάν ακολουθούμε την ασφαλή οδό
της υπακοής θα είμαστε προστατευμένοι από κάθε
κακό. Είναι θεμιτό να ρωτούμε τον Πνευματικό μας
Πατέρα για κάθε θέμα που σχετίζεται με την πίστη.
Εάν αφορούσε το θέμα την σωματική μας υγεία θα
σπεύδαμε να πάρουμε την συμβουλή του γιατρού
μας. Γιατί αδιαφορούμε τόσο και ενεργούμε
απερίσκεπτα για την πνευματική μας υγεία; Γιατί
δεν προστρέχουμε στους πνευματικούς μας ιατρούς
που έχει ορίσει η Εκκλησία του Χριστού;
Κλείνοντας προτρέπουμε πατρικά όποιον έπεσε σ'
αυτήν την δαιμονική παγίδα να απομακρύνει
ο,τιδήποτε έχει σχέση μ' αυτήν την υπόθεση και να
προστρέξει εν μετανοία στο μυστήριο της Ι.
Εξομολογήσεως. Προτείνουμε επίσης και την
τέλεση Αγιασμού στα σπίτια που εισήλθαν τέτοια
αντικείμενα.
Μετ' ευχών και αγάπης εν Χριστώ,
Αρχιμ. Κύριλλος Καθηγούμενος Ι. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Από: http://www.impantokratoros.gr/00A86EEB.el.aspx

