Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 7ο Φύλλο 27
Κυριακή του Πάσχα 4 Απριλίου 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.

Αναστάσιμο Μήνυμα
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου
Τέκνα και αδελφοί μου εν Χριστώ αγαπημένοι,
Χριστός Ανέστη!!
Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως φωταγωγεί σήμερα την Οικουμένη.
«Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια».
Οι δυνάμεις της φθοράς και οι εργάτες της ανομίας έχασαν την
πολυτέλεια των σκοτεινών ορμητηρίων τους. Η αλήθεια νίκησε το ψέμα
και ο θάνατος έχασε την εξουσία του. «Που σου θάνατε το κέντρον;»
«που σου θάνατε το νίκος;» δικαιούται να ρωτά με υπερηφάνεια και ο
ταπεινότερος των ανθρώπων.
Οι πανηγυρισμοί για την «εορτή των εορτών»· Η χαρά της «πανηγύρεως
των πανηγύρεων»· Το ευλογημένο Πάσχα που θριαμβευτικά εορτάζει η
απανταχού της γης Χριστιανοσύνη γεμίζει τις καρδιές μας με ελπίδα και
δύναμη. Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού νοηματοδοτεί τη ζωή
μας κάνοντας ορατή και βέβαιη την προοπτική της «άλλης βιοτής της
αιωνίου».
Όμως δεν κρύβει από τα μάτια μας το ότι ζούμε συγχρόνως σε ένα
κόσμο πεπτωκότα. Σε ένα κόσμο που έχει ξεπέσει από αυτό που ήταν
όταν πλάστηκε. Σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί το οργανωμένο ψέμα. Σε
μια κοινωνία όπου δεσπόζει η εξωραϊσμένη υποκρισία, ο φίλαυτος
ατομικισμός και η υποδούλωση στον φθοροποιό υπερκαταναλωτισμό.
Μια κοινωνία όπου η απληστία και ο εγωκεντρισμός έγιναν πολιτισμικά

χαρακτηριστικά.
Ιδού λοιπόν γιατί ο εορτασμός του Πάσχα δεν επιτρέπεται, όσο ποτέ
άλλοτε, να περιοριστεί σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις αλλά πρέπει να είναι
πρόκληση για αφύπνιση και πρόσκληση σε μια νέα πορεία ζωής. Μια
πορεία όπου η ευλογία της Αναστάσεως του Χριστού να είναι η κινητήρια

δύναμη του προσωπικού και του κοινωνικού μας βίου.
Η νωπή ακόμα εμπειρία όσων βιώσαμε στη διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας των Παθών του Κυρίου υπενθυμίζει με το πιο εμφαντικό
τρόπο, ότι φαινόμενα τόσο γνώριμα στον σύγχρονο βίο: οι μικρότητες,
οι δολοπλοκίες, ο φθόνος, η αδικία, ο κατατρεγμός των αδυνάτων, ο
ξενιτεμός, ο εξευτελισμός του ανθρώπου, τα προσωπικά και κοινωνικά
αδιέξοδα και τόσα άλλα οδυνηρά χαρακτήρισαν τις συνθήκες και τον
τρόπο
όσων
κινήθηκαν
γύρω
και
εναντίον
του
Ιησού.
Όμως Πάσχα σημαίνει «πέρασμα». Σημαίνει «διάβαση» σημαίνει
«έξοδος».
Στην Παλαιά διαθήκη η λέξη Πάσχα χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει
την έξοδο και την απελευθέρωση του Ισραηλιτικού λαού από την
αιγυπτιακή σκλαβιά. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, Πάσχα σημαίνει
την έξοδο από τη σκλαβιά του θανάτου στην ελευθερία της όντως ζωής.
Το πέρασμα προς την ελευθερία «εις ην Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν».
Δηλώνει τη μεταμόρφωση της σταυρικής δοκιμασίας σε αναστάσιμη
χαρά. Πάσχα σημαίνει ότι κάθε είδος θλίψης που επιτρέπει ο Θεός στη
ζωή μας έχει κάποιο νόημα. Και αν σταθούμε σωστά, γενναία, με πίστη
στον Θεό και εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του, σύντομα θα φανεί και η
διέξοδος.
Να γιατί σε καιρούς δύσκολους, όπως στις μέρες μας, η Εκκλησία οφείλει
να γρηγορεί και να προσεύχεται, ώστε να μπορεί, με τη Χάρη του θεού,
να διαγιγνώσκει τα σημεία των καιρών και να ειδοποιεί έγκαιρα και
πρόωρα για το που οδηγούν οι λανθασμένες επιλογές. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η Εκκλησία έχει χρέος να καλεί τον λαό του Θεού σε
εγρήγορση και αντίσταση εναντίον κάθε είδους φθοράς και ευτελισμό
του ανθρωπίνου προσώπου και απαξιώσεως των ουσιωδών του κοινού
βίου.
Η προφητική διακονία της Εκκλησίας οφείλει να κρατά σε περιόδους
κρίσεως ζωντανή την ελπίδα προβάλλοντας τη δύναμη της Αναστάσεως.
Αδελφοί και τέκνα μου εν Χριστώ αγαπημένα,
Πάσχα σημαίνει κλήση για έξοδο από την επικράτεια της απελπισίας στο
φως της ελπίδας. Σημαίνει να διαβούμε πέρα από τις κτιστές ψεύτικες
βεβαιότητες και να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στον Αναστημένο Χριστό.
Σημαίνει την υπέρβαση του ψεύδους και την επικράτηση της αλήθειας.
Σημαίνει ότι είναι καιρός να αναζητήσουμε τρόπους πνευματικής

αφύπνισης και καλλιέργειας που θα
μας
θωρακίσουν
απέναντι
στην
καταλυτική δύναμη της παρακμής.
Πάσχα σημαίνει την απελευθερωτική
διάβαση από τον τρόπο της απλής
επιβίωσης που σκιάζει τρομακτικά ο
θάνατος στον ευλογημένο χώρο της
αναστημένης ζωής.
Χαίρετε λοιπόν και μην αγωνιάτε.
Ο Χριστός είναι αναστημένος.
Η ζωή νίκησε τον θάνατο και η εν
Χριστώ ελπίδα φωτίζει με το φως της
Αναστάσεως τη ζωή μας.
Καλό Πάσχα σε όλους και στον καθένα
προσωπικά! Χριστός ανέστη!
Ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΗΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Θεία Λειτουργία, στο Κοιμητήριο Πανήγυρις Ναού Αναστάσεως.
Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30.
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης
Θεία Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30. Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ακολουθία Όρθρου, πρωί ώρα 7:30. Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00.
ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ακολουθία Όρθρου, πρωί ώρα 7:30. Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - Ζωοδόχου Πηγής
Θεία Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30. Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – Γρηγορίου του Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως
Θεία Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30. Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
A΄ Θεία Λειτουργία, Αγία Μαρίνα πρωί ώρα 6:30 – 9:30
Β΄ Θεία Λειτουργία, Άγιος Νεκτάριος πρωί ώρα 9:45 – 11:00
Είμαι χρήσιμο χαρτί μη με πετάξεις αν δεν με θέλεις ανακύκλωσε με
Στο ναό μας μπορείτε να κάντε ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών.

