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

               Έτος 8ο Φύλλο 2                                                             10 Οκτωβρίου 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  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.  

 

 

Ανακοινωθέν Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος της 8ης Οκτωβρίου 2010 
Η εφετινή τακτική Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
ασχολήθηκε με το θέμα «Η σύγχρονη κρίσις από εκκλησιαστικής πλευράς». 
Μελέτησε «τα αίτια της συγχρόνου ποικιλομόρφου κρίσεως» και 
προβληματίσθηκε σχετικά με τις δυνατότητες συμβολής στην 
αντιμετώπισή της με αφετηρία το δεδομένο - και ταυτοχρόνως ζητούμενο 
- «Η Εκκλησία ως ελπίδα και ενότητα της κοινωνίας και ως νοηματοδότηση 
της ζωής του ανθρώπου». 
Οι εισηγήσεις και οι τοποθετήσεις των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων 
βοήθησαν ουσιαστικά να κατανοηθεί ότι οι ποικιλόμορφες αποτυχίες και τα 
προβλήματα που μαστίζουν την παγκόσμια και την ελληνική κοινωνία, η 
κρίση των θεσμών και των αξιών και η απουσία του νοήματος ζωής, είναι 
απότοκα της αλαζονικής διαχειρίσεως του βίου και της καταχρήσεως της 
κτίσεως ως δημιουργίας του Θεού, καθώς και της απλήστου επιθυμίας 
αποκτήσεως κοινωνικών αγαθών εις βάρος των πτωχών και των αδυνάτων. 
Η οικονομική κρίση είναι το ορατό αποτέλεσμα της γενικής ηθικής και 
πνευματικής κρίσεως. Ταυτοχρόνως, έγινε φανερό, ότι η Εκκλησία έχει το 
χρέος και τη δυνατότητα να στηρίξει τον λαό μας στα προβλήματά του, να 
καλλιεργήσει την ελπίδα και να σταθεί άμεσα και ουσιαστικά στο πλευρό 
κάθε εμπερίστατου και δοκιμαζόμενου αδελφού μας, ανεξαρτήτως 
χρώματος, γλώσσης, θρησκείας και πολιτισμού. 
Η κρίση κατέστησε φανερό, ότι η συγκρότηση του σύγχρονου κοινωνικού 
βίου με γνώμονα τον ατομισμό και την άρνηση της παρουσίας του Θεού 
στη  ζωή μας οδήγησε στην καταράκωση της αξίας του ανθρώπου και την 
επικράτηση της αναξιοκρατίας και της αδιαφορίας για τον πόνο του 
διπλανού μας.  

Αυτή η κατάσταση, για την δημιουργία της οποίας όλοι έχουμε μικρό η 
μεγάλο μερίδιο ευθύνης, είναι αταίριαστη με την παράδοση του τόπου μας. 
Η μόνη έξοδος από το αδιέξοδο είναι η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας. Είναι 
καιρός μετανοίας για όλους μας. Ο λαός μας ζούσε και ζει, εμπνεόταν και 
θα εμπνέεται από την πίστη του στον Χριστό και διδάχθηκε από την 
Εκκλησία πως να μετακινείται από την δουλεία του εγωκεντρισμού στην 
ελευθερία του «Εμείς», από τη σκλαβιά του καταναλωτισμού στη χαρά της 
δημιουργίας και της προσφοράς. 
Αυτό το ήθος εκφράζει με λόγια και έργα η Εκκλησία και μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια με ανύστακτο και στοργικό ενδιαφέρον μελετά με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ζητήματα που ενδέχεται να 
κρύβουν κινδύνους αλλοιώσεων και αλλοτριώσεων της πίστεως η 
της εθνικής και κοινωνικής μας ζωής, όπως η κάρτα του πολίτη, 
θέματα που αφορούν την διδασκαλία των Θρησκευτικών, της 
Ιστορίας και της Γλώσσης στα Σχολεία, το Μεταναστευτικό και 
άλλα, προκειμένου συντόμως να καταθέσει τις απόψεις Της στα αρμόδια 
όργανα της Πολιτείας και να ενημερώσει τον Λαό του Θεού. 
Η Εκκλησία του Χριστού, ως μόνη σωστική Κιβωτός, θεωρούσα τον 
άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, καλεί όλους σε προσευχή και 
ομοψυχία, μέσα στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου 
Πνεύματος και διαβεβαιώνει τον Λαό του Θεού και ιδιαιτέρως τους νέους 
ανθρώπους, ότι θα συνεχίσει δι’ όλων Της των δυνάμεων, το σπουδαίο 
φιλανθρωπικό και προνοιακό Της έργο, παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες 
που και η ίδια αντιμετωπίζει.             

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Σπυρίδων Μανταδάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί. 
ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  με Όρθρο από τις 7:30 το πρωί. 
Σάββατο 16/10, Λογγίνου του Εκατοντάρχου, Λεοντίου και των συν αυτώ. 
Κυριακή 17 Οκτωβρίου, Δύο Θείες Λειτουργίες 
Κυριακή Σπορέως, Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου,  Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου  
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 
Την τελευταία Κυριακή του μήνα στο Ναό μας, θα τελείτε Θεία Λειτουργία 
στην Σερβική γλώσσα. Προγραμματίσθηκε για 31/10, 28/11 & 26/12 

Επόμενες Αγρυπνίες:  
25>26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου.  8>9 Νοεμβρίου Αγ. Νεκταρίου. 

=============================  Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
=========================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 
 

Ανάπαυσαν Κύριε ... Σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των αδελφών μας 
Θεόδωρου Κοιλιά ώρα 9:45 π.μ.                     Νικολάου Ταξιαρχiώτη ώρα 10:00 π.μ.  
Χαραλαμπίας Κορωνάκη ώρα 10:15 π.μ.                  Νικολάου Στόκα ώρα 10:45 π.μ. 

Αποστόλου Χαλαμπάλα ώρα 11:00 π.μ. 
 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
        ...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα 

Την Κυριακή 3/10, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι πατέρες Σεραφείμ, Εμμανουήλ 
Βασίλειος & Νεκτάριος. Στον Άγιο Νεκτάριο οι πατέρες Λάμπρος & Δαμασκηνός. Ο π. 
Ιωάννης στο κοιμητήριο Ζωγράφου, οι πατέρες Σπυρίδων και Ευσέβιος βρίσκονταν 
στην Κρήτη και το Άγιο Όρος αντίστοιχα. 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
 ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 

 

Είμαι χρήσιμο χαρτί αν δεν με χρειάζεσαι δώσε με σε κάποιον άλλο ή ανακύκλωσε με.  
Στο ναό μας κάνετε ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ    Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ 

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, θα γίνει απογευματινή εκδρομή στη Μονή Αγίου 
Γερασίμου Λουτρακίου Κορινθίας όπου θα τελεσθεί ο Εσπερινός της εορτής 
Οι εγγραφές γίνονται μόνο με την καταβολή του εισιτηρίου. Σε ακύρωση, 
αυτό επιστρέφεται μόνο αν καλυφθούν οι θέσεις. Αναχώρηση 4.00 μ.μ.  
Υπεύθυνος κα Κατζουράκη στο ναό ή στο 2109757183. Τιμή 12 ευρώ. 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Από την Κυριακή 17 Οκτωβρίου με 
αγιασμό μετά την Β’ Λειτουργία, θα αρχίσουν οι κατηχητικές συντροφιές 
του Ναού μας. Προτρέψτε τα παιδία Σας να συμμετάσχουν κάθε Κυριακή, 
για να αποκτήσουν γνώση για τα του Θεού, και της Εκκλησίας μας, 
επικοινωνώντας και μεταξύ τους. Σήμερα Κυριακή 10 Οκτωβρίου θα γίνουν 
οι εγγραφές των παιδιών στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Την ερχόμενη Κυριακή στις 7:30μ.μ. θα τελεσθεί 
αγιασμός για την μηνιαία σύναξη Νέων και θα ανακοινωθεί η έναρξη μιας 
νέας πνευματικής εκδήλωσης. Κάθε Τετάρτη μετά το Απόδειπνο στις 9 το 
βράδυ, ο π. Σεραφείμ περιμένει όσους νέους θέλουν «να αναζητήσουμε 
απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις μας». 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Μια νέα πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από την 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στο Ναό μας, με συντονιστή τον Διάκονο π. 
Δαμασκηνό Φυλακτό. Μετά την Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, στις 
7:00μ.μ. θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Θεία Λατρεία.  
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 
7 το βράδυ, ο Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς, αναλύει θέματα Αγιογραφικά 
& άλλα Πνευματικού ενδιαφέροντος. 

 

 
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών 
(ΕΙΡΕ) και ο Δήμος Ηλιούπολης οργανώνουν 
εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού, με θέμα: 

«Οι Ρευματικές παθήσεις 
                                ως Κοινωνικό πρόβλημα στην Ελλάδα» 

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θα γίνει την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 και 
ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
Ηλιουπόλεως (Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα). 
2.500.000 Έλληνες πάσχουν από κάποια ρευματική πάθηση.  

Μείζον πρόβλημα για τον εργαζόμενο πληθυσμό  19 – 65 ετών.  

 


