Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 7ο Φύλλο 22o
Κυριακή Β΄ Νηστειών 28 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.
Σήμερα, παρότι, πολλές φορές, συμβαίνει το αντίθετο, οι Χριστιανοί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (Μέρος γ΄)
μπορούν
και πρέπει να κοινωνούν τακτικότερα, πάντοτε με άδεια
Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
Την καθαρά Τετάρτη και συνήθως κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, μόνο στη του Πνευματικού τους, προσέχοντας πολύ τη ζωή τους. Για να λυθεί
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τελείται στους Ιερούς Ναούς η Θεία Λειτουργία λοιπόν το πρόβλημα της συχνής Θείας Κοινωνίας, η Εκκλησία καθόρισε να
τελείται μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή η κατανυκτική Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Δώρων για τον εξής λόγο:
Η Εκκλησία μας έχει σε χρήση τρεις Θείες Λειτουργίες κατά τις οποίες των Προηγιασμένων Δώρων.
γίνεται θυσία. Τη Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Σ' αυτή δε γίνεται πλήρης Θεία Λειτουργία, διότι ο Άρτος που θα
Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η τρίτη γίνεται χρησιμοποιηθεί καθαγιάζεται την προηγούμενη Κυριακή,
μία φορά το χρόνο, την ήμερα της εορτής του Αγίου, την 23η Οκτωβρίου. εμποτίζεται στο Άγιο Αίμα του Κυρίου μας, φυλάσσεται στο Άγιο
Του Αγ. Βασιλείου γίνεται δέκα φορές: Την ήμερα της εορτής του (1η Αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης και προσφέρεται για Κοινωνία την ημέρα
Ιανουαρίου), τις παραμονές Χριστουγέννων, Φώτων και Πάσχα, τις πέντε πού τελείται η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
πρώτες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τη Μεγάλη Πέμπτη. Τις Η Λειτουργία αυτή είναι, κανονικά, εσπερινή, γι' αυτό είναι συνυφασμένη
άλλες ήμερες του έτους τελείται η Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του με Εσπερινό και οι Χριστιανοί, μέχρις ότου κοινωνήσουν, μένουν άσιτοι,
δηλ. νηστικοί (ούτε νερό, ούτε τσιγάρο), από τα μεσάνυκτα μέχρι
Χρυσοστόμου.
Όλες όμως αυτές οι Λειτουργίες έχουν πανηγυρικό και χαρμόσυνο την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Όσοι δεν μπορούν να κρατήσουν,
χαρακτήρα. Επειδή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι πένθιμη περίοδος, η πηγαίνουν στους Ναούς, που τελούν την Προηγιασμένη Λειτουργία πρωί,
Εκκλησία μας όρισε οι Λειτουργίες αυτές να τελούνται μόνο τα Σάββατα προς διευκόλυνση των πιστών, ή κοινωνούν Σάββατο ή Κυριακή.
και τις Κυριακές της Μ. Σαρακοστής. Τις άλλες ήμερες της εβδομάδας δε Χαρακτηριστικά της Προηγιασμένης Λειτουργίας
α. Προηγείται της Προηγιασμένης, η ακολουθία της Θ' Ώρας.
γίνεται Θεία Λειτουργία.
Οι Χριστιανοί όμως τους πρώτους αιώνες είχαν τη συνήθεια να β. Με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός...» αρχίζει ή Θεία
μεταλαμβάνουν τέσσερις και πέντε φορές την εβδομάδα, διότι Λειτουργία, στην αρχή της οποίας επισυνάπτεται ο Εσπερινός της
εγνώριζαν ότι δεν ήταν δυνατόν να ζουν «εν Χριστώ» άνευ των Άχραντων επόμενης ημέρας.
Μυστηρίων, άνευ του Χριστού, πού ο Ίδιος είπε ότι είναι «βρώσις και γ. Όταν αναγιγνώσκονται τα «Προς Κύριον...» (Ψαλτήρι σε τρεις Στάσεις),
πόσις». «Ό τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν συνήθως στο τέλος ακούγονται από το Ιερό ήχοι θυμιατού, (η Ωραία Πύλη
αιώνιον» (Ίω. στ', 54). Τότε, βέβαια, τα δισκοπότηρα μπορεί να ήταν είναι κλειστή). Αυτή τη στιγμή ο Ιερέας μεταφέρει το Σώμα και Αίμα
του Κυρίου από την Άγία Τράπεζα, όπου φυλάχτηκε από την
«ξύλινα», αλλά οι Χριστιανοί ήταν «χρυσοί», με αγία ζωή.

Κυριακή, στην Ιερά Πρόθεση και γι' αυτό οι πιστοί πρέπει να
σηκώνονται και να παρακολουθούν νοερά και λογικά τα τελούμενα.
δ. Στη Μεγάλη Είσοδο (που γίνεται από το συντομότερο δρόμο), επειδή ο
Ιερέας μεταφέρει το προηγιασμένο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας - τον
ίδιο τον Χριστό - οι Χριστιανοί γονατίζουν λατρευτικώς (πέφτουν
μπρούμυτα), επαναλαμβάνοντας μυστικώς το: «Δι' ευχών των Αγίων
Πατέρων ημών...».
ε. Στο τέλος, αναγιγνώσκονται οι δύο Ψαλμοί: «Ευλογήσω τον
Κύριον...» (ο 33ος) και «Υψώσω σε ο Θεός μου...» (ο 144ος), κατά
τη διάρκεια των οποίων ο Ιερέας μοιράζει το αντίδωρο και μετά τελειώνει
η Λειτουργία, με το «Δι' ευχών...».
στ. Το αντίδωρο αυτό είναι το πρόσφορο από το οποίο ο Ιερεύς την
Κυριακή έβγαλε τον Αμνό. Πολλοί αυτό το λένε «Παναγία» (επειδή από
τα σπλάγχνα της βγήκε ο Χριστός). Γι' αυτό το αντίδωρο στις
Προηγιασμένες είναι συνήθως μικρό τεμάχιο, (εκτός εάν ευλογηθούν από
την Κυριακή περισσότερα πρόσφορα).
ζ. Στις Προηγιασμένες Θειες Λειτουργίες δε μνημονεύονται ονόματα
ζώντων και τεθνεώτων, ούτε στην Ιερά Πρόθεση, ούτε στη Θεία
Λειτουργία.
η. Στη Λειτουργία αυτή επίσης δεν τελούνται μνημόσυνα. Μπορούν να
γίνουν μετά το «Δι' ευχών...» Τρισάγια.
Μ' αυτό τον ωραίο και σοφό τρόπο και διατηρώντας τον κατανυκτικό
χαρακτήρα της περιόδου, έλυσε η Εκκλησία μας το πρόβλημα της συχνής
Θείας Κοινωνίας και ήδη οι πιστοί εκτιμώντας και «εκμεταλλευόμενοι»
αυτή την πνευματική ευκαιρία, κατακλύζουν τους Ναούς, Τετάρτη και
Παρασκευή, μεταλαμβάνοντας των Προηγιασμένων αυτών Θείων Δώρων.
Το κείμενο είναι από xfe.gr
Συνεχίζεται
ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
• Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
Μονή Παναγίας Κυπαρισιωτίσσης & Αγ. Ιεροθέου Μεγάρων
• Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης
• Κυριακή Δ΄ Νηστειών 21 Μαρτίου 2010, ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μονή Μητρός Ηγαπημένου Κλειδί Βοιωτίας
• Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010, ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Μόνη Ευαγγελισμού Θκου – Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.

Αναχώρηση από Ναό Αγίας Μαρίνης. Τιμή συμμετοχής 12 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής στην κα Τούλα Κατζουράκη,
στο Ναό μετά τις ακολουθίες ή στο τηλέφωνο 210 97 57 183.
Η κράτηση της θέσεως γίνεται με την καταβολή του εισιτηρίου.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εφημέριος Εβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος π.Εμμανουήλ Βασιλάκης
Γ΄ Εβδομάδα Νηστειών. Εβδομάδα προσευχής για τις Ιερατικές κλήσεις. Ας
προσευχηθούμε όλοι μας για τα αγόρια και τα κορίτσια εκείνα που θέλουν
να υπηρετήσουν το Θεό δια του ανθρώπου ως κληρικοί, πρεσβυτέρες,
μοναχοί και μοναχές. Ακόμα για τους Ιερόπαιδες (παπαδάκια), που την
Κυριακή τους και άλλες μέρες και ώρες, δε τα χαρίζουν στον ύπνο ή την
διασκέδαση αλλά με Θείο πόθο διακονούν τους Ιερείς στο Άγιο Βήμα.
Κατά την εβδομάδα αυτή έχουμε νηστεία άνευ οίνου και ελαίου.
Όταν δεν τρώμε λάδι, δεν τρώμε μαλάκια, οστρακοειδή και ταραμάδες.
Κατάλυση Οίνου & Ελαίου Σάββατο και Κυριακή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Κατανυκτικός Εσπερινός Σήμερα 28/2, και ώρα 6:00 μ.μ.
Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός Τρίτη 2/3 από τις 7:30 π.μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

Δευτέρα 1/3, Τρίτη 2/3, Πέμπτη 4/3 στις 6:00 το απόγευμα.
Την Τετάρτη 3/3 και κάθε Τετάρτη Μ. Απόδειπνο στις 9 το βράδυ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Δευτέρα 1/3, Ευδοκίας οσ., Παρασκευά Τραπεζουντίου,7.30 π.μ.
Τετάρτη 3/3, Ευτροπίου, Κλεονίκου, Θεοδωρήτου 6.00μ.μ.
Πέμπτη 4/3, Γερασίμου του Ιορδανίτου, 7.30 π.μ.
Παρασκευή 5/3, Μάρκου του Αθηναίου, Γεωργίου Ραψάνης 7.30 π.μ.
Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (3 ακολουθίες):
Παρασκευή 5 Μαρτίου 5:30 μ.μ. στον Άγιο Νεκτάριο
7:00 μ.μ. και 9:00 μ.μ., στην Αγία Μαρίνα

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Σάββατο 6/3, των εν Αμωρίω 42 Μαρτύρων, 7.30 π.μ.
Κυριακή 7/3 Γ΄ Νηστειών Σταυροπροσκυνήσεως, Λαυρεντίου εν Μεγάροις
& 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.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Την Κυριακή 7 Μαρτίου και ώρα 6:00μ.μ., θα τελεσθεί στο Ναό μας, ο Κατανυκτικός
Εσπερινός και θα ψαλλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του
Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Βιτάλη εκ του Ιερού Προσκηνύματος Αγίου
Νεκταρίου Καμαρίζης Λαυρίου, ο οποίος και θα ομιλήσει επικαίρως.

