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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος  Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης  
Καθαρά Εβδομάδα, νηστεία Ανέλαιος (φαγητά χωρίς λάδι). 

Όταν δεν τρώμε λάδι, δεν τρώμε μαλάκια, οστρακοειδή και ταραμάδες. 
Κατάλυση Οίνου & Ελαίου Σαββατοκύριακο. 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος  
Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση  

Ειρήνης Χιόνη 10:15 π.μ.  

Κατανυκτικός Εσπερινός της συγχωρήσεως 
Σήμερα Κυριακή της Τυρινής, 1 Μαρτίου και ώρα 6:00, στο Ναό 
μας, θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός της συγχωρήσεως. 
Μετά το τέλος του Εσπερινού, όλοι θα ζητήσουμε τη συγχώρεση 
από αλλήλων, ασπαζόμενοι τη δεξιά των κληρικών και 
ανταλλάσσοντας μεταξύ μας, ασπασμό αγάπης και συγχωρήσεως. 
Στη συνέχεια & ώρα 7 στην αίθουσα Δεξιώσεων του Ναού μας θα 
γίνει κατά τον Μοναστηριακό τύπο, το Δείπνο της Τυρινής. Όλοι 
καθαρίζοντας τα σπίτια μας από κάθε τι αρτύσιμο, ας το 
πάρουμε μαζί μας στο Ναό, να το μοιραστούμε με άλλους 
αδελφούς ενορίτες σ΄ αυτό το δείπνο αγάπης. 
Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  
Δευτέρα 2/3, Τρίτη 3/3, Πέμπτη 5/3 από τις 7:30 π.μ. 
Όρθρος, Ώρες, Τετάρτη 4/3 από τις 7:30 π.μ. 
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ  
Δευτέρα 2/3, Τρίτη 3/3, Πέμπτη 5/3, στις 5:30 το 
απόγευμα. Την Τετάρτη 4/3 Μ. Απόδειπνο στις 9 το βράδυ 

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Τετάρτη 4  Μαρτίου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, θα τελεσθούν 
δύο προηγιασμένες και στις 7.30 π.μ. και στις 6.00 μ.μ.. 
Μόνο για την πρώτη εβδομάδα θα τελεστεί και πρωινή 
προηγιασμένη και την Τετάρτη, για να κοινωνήσουν και όσοι θα 
κάνουν τριήμερο αποχής φαγητού ή Ενάτες . 
Παρασκευή 6 Μαρτίου, των εν Αμορίω 42 μαρτύρων, 7.30 π.μ. 

Δέηση υπέρ των κεκοιμημένων: 
Παρασκευή 6 Μαρτίου, ώρα 5.00 μ.μ. 
Σάββατο 7 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, ώρα 9.00 π.μ. 

Χαιρετισμοί 3 ακολουθίες: 
Παρασκευή 6 Μαρτίου 5:30 μ.μ. στον Άγιο Νεκτάριο 
και 7:00 μ.μ. και 9:00 μ.μ., στην Αγία Μαρίνα 
ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί 
Σάββατο 7 Μαρτίου, Διά κολλύβων θαύμα Αγ. Θεοδώρου  
Κυριακή Ορθοδοξίας 8 Μαρτίου 

& κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες  
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–10:00π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου.  
Μην ξεχάστε να φέρετε ένα μικρό εικόνισμα για την λιτανεία. 

Κάθε Τετάρτη Της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο Ναός μας παραμένει 
ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί μέχρι 22:00 το βράδυ. 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΣΤΙΣ 21:00 
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή 
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 

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

 Την Κυριακή 22/2 λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι π. Σεραφείμ 
Εμμανουήλ, Σπυρίδων, Λάμπρος & Βασίλειος, στον Άγιο Νεκτάριο οπ. 
Ιωάννης, ενώ ο Διάκονος π. Δαμασκηνός στην Αγία Τριάδα Νέας Κηφισιάς. 

 Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στην ενορία μας η Σχολική 
εορτή των Τριών Ιεραρχών 
με Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο 
ενορίτης Πρωτοπρεσβύτερος και 
δάσκαλος στο 3ο Δημοτικό 
σχολείο Ηλιουπόλεως με 
συλλειτουργούς του, τον Αρχιμ. 
π. Τίτο Γερονικολό της 
Μητροπόλεως Χαλκίδος, τους π. 
Σεραφείμ, Εμμανουήλ, Βασίλειο 
& τον Διάκονο Δαμασκηνό. Επιπλέον όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια 
με πρωτοβουλία του Ναού μας και φέτος έγιναν Αρτοκλασίες στα 
προαύλια των 7 Δημοτικών Σχολείων της Ενορίας, με επίσκεψη των 
εφημερίων όπου κατά την πρωινή προσευχή, ευλογήθηκαν οι Άρτοι και 
στην συνέχεια τα ειδικά προετοιμασμένα αρτίδια, συσκευασμένα για τα 
αντίστοιχα τμήματα, μαζί και με ένα ημεροδείκτη τσέπης του 2009, δώρο 
σε όλους τους μαθητές και δασκάλους, διανεμήθηκαν στις τάξεις από τους 

εκπαιδευτικούς. Έτσι την Τετάρτη 
28/1 ο π. Σεραφείμ πήγε στα 9ο  
Δημοτικό Ηλιουπόλεως και το 3ο  
Υμηττού που συστεγάζονται και ο 
π. Ιωάννης στο 7ο Ηλιουπόλεως 

και τέλεσαν τη ακολουθία ενώ την 
Πέμπτη 29/1 πήγαν ο π. Σεραφείμ 
στο 21ο και ο Ιωάννης στο 12ο 
αντίστοιχα. Τέλος την Δευτέρα 2/2 ο π. Ιωάννης έκανε την ακολουθία στα 
συστεγαζόμενα 3ο  & 16ο  Δημοτικά Σχολεία. Ευχαριστίες  πρέπουν και 
φέτος στην συντονίστρια Νεότητος της Ενορίας κα Βασιλική Φαλίδα για 
τους κόπους κατά την οργάνωση και προετοιμασία αλλά και στους 

Αθανάσιο Κολοκυθά και Βιβή Χαραλαμποπούλου για την βοήθεια των 
Ιερέων στα σχολεία. Η δαπάνη για 
αυτές τις εκδηλώσεις άρτοι και 
ημερολόγια για περίπου 1500 παιδιά, 
ξεπέρασε το ποσό των 3.500,00 
ευρώ. Επιπλέον σε κάθε Σχολικό 
Εκκλησιασμό διανέμεται στους 
μαθητές με κόστος φυσικά από ένα 

αναμνηστικό χάρτινο εικόνισμα, 
ενώ αν γίνει εκκλησιασμός 
τμημάτων προβλέπεται και η 
προσφορά γλυκίσματος και 
χυμού σε όλα τα παιδιά. Για 
μικρές σχολικές ομάδες 
τελούνται υποδειγματικά εκτός 
Ιερού Βήματος οι Λειτουργίες ή 
με τα περισσότερα παιδιά εντός του Βήματος ώστε να μετέχουν 
ουσιαστικά στα δρώμενα της Θείας Λειτουργίας.  Ακόμα αφειδώλευτα 
διατίθονται από την ενορία χρήματα για τα παιδία των κατηχητικών μας 
σχολείων αλλά και τους Ιερόπαιδες κάθε Κυριακή, ώστε μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας να έχουν πρωινό γεύμα για να συμμετάσχουν στην 

συνέχεια στις Κατηχητικές 
συντροφιές που φτάνει ανά 
Κυριακή το ποσό των 130,00 
περίπου ευρώ. Ακόμα φέτος τον 
Οκτώβριο διανεμήθηκε σε όλους 
τους μαθητές ειδικός σελιδοδείκτης 

με φωτογραφικές συνθέσεις από 
τις δραστηριότητες των 
Κατηχητικών της ενορίας εις 
τύπον προσκλήσεως των στις 
συντροφιές που κόστησε περι τα 
500,00 ευρώ, ενώ τέλος  για τα αναμνηστικά δώρα που παίρνουν όλοι οι 
απόφοιτοι της Στ΄τάξεως των Δημοτικών σχολείων της ενορίας αλλά και 
τα παιδιά των Κατηχητικών στο τέλος της χρονιάς δαπανήθηκαν για το 
τρέχον έτος 1400,00 ευρώ. Αυτά γιατί τα παιδία μας είναι το μέλλον και 
πάντα θα πρέπει να έχουν αγαθές αναμνήσεις. 


