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

                                Έτος 7ο Φύλλο 28                          Κυριακή του Θωμά 11 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.  

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
 

10.4.2010 Αεροπορικό δυστύχημα στο Σμολένσκ 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος π. Εμμανουήλ Βασιλάκης 

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  
Σάββατο 17 Απριλίου, από τις 7:30 το πρωί. 
Συμεών Ιερομ. Μακαρίου επισκόπου Κορίνθου 
Κυριακή Μυροφόρων, 17 Απριλίου,  
Σάββα Στρατηλάτη, Ιωάννου και Αθανασίας οσίων των εξ Αιγίνης.  
2 Θείες Λειτουργίες ===================================================================== και Κάθε Κυριακή 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι 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. 
Επόμενες Αγρυπνίες:  
12 Μαΐου, Απόδοσις Πάσχα, Επιφανίου Κύπρου Γερμανού Κων/πόλεως  
10 Ιουνίου, Παναγίας Άξιον Εστίν, Αρχιεπισκόπου Λουκά του Ιατρού 
16 Ιουλίου, Αγ. Μαρίνης. 

Χαιρετισμοί του Παναγίου τάφου 
Την Κυριακή των Μυροφόρων 18 Απριλίου και ώρα 6:00 

Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ 
Η ενορία μας πενθεί τον φίλο της  
Πολωνό Αρχιεπίσκοπο Χαϊνόφκα  
& Ταξίαρχο του Πολωνικού Στρατού 
κυρό  ΜΥΡΩΝΑ Χοντακόφσκη 
21 Οκτωβρίου 1957 – 10 Απριλίου 2010 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 16.2.1997 

 

ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

22.3.2010  Ήταν ένα εναγώνιο sms του 
Μητροπολίτη Ταράσιου από το Σαν Τιάγκο της 
Χιλής λίγες μέρες μετά τον καταστρεπτικό σεισμό. 
«Θέλεις – μπορείς να έλθεις Santiago Chile, εκεί 
πού είχαν τον σεισμό και τώρα είναι όλα καλά, για 
το Πάσχα;…» Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση δεν 
μπορούσα. Ήδη είχαμε προγραμματίσει από την 
ενορία, να φύγουν τρείς πρεσβύτεροι για να 
εξυπηρετήσουν χωρία της υπαίθρου στον Βόρειο 
Έβρο, και τα νησιά Μήλο και Ηρακλεία των 
Κυκλάδων. Ζήτησα βοήθεια απευθύνθηκα στο 
γραφείο προσωπικού της επισκοπής, τηλεφώνησα 
σε Εκκλησιαστικές Κοινότητες που υπηρετούν από 
δύο άγαμοι κληρικοί.  Παρακάλεσα, αν δεν θέλετε 
να πάτε ελάτε να κάνετε τις ακολουθίες στην δική 

μου Κοινότητα να πάω εγώ. Καλή πρόθεση αλλά όχι διάθεση. Περίσκεψη και 
πόνος. Ήξερα πως υπάρχει θέμα. Δεν τα κατάφερα, ντρεπόμουν να τηλεφωνήσω 
να μάθω τι τελικά έγινε. Κοινώνησαν οι Χιλιανοί Ορθόδοξοι Χριστό Αναστάντα;  

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετά από 3 χρόνια λοιπόν Μεγάλη Βδομάδα στην Ενορία. Από Κυριακή των Βαΐων αναβαίνοντας 
εις Ιεροσόλυμα για το Πάθος, φτάσαμε στην Ανάσταση την Κυριακή του Πάσχα. Οι πατέρες 
Εμμανουήλ και Σπυρίδων κατά το δυνατόν συνοδοιπόροι. Οι διάκονοι εναλλάξ, αφού 
εξυπηρέτησαν και τον Μητροπολίτη Ευθύμιο, και άλλες ανάγκες της Αρχιεπισκοπής, αρωγοί της 
πορείας. Οι πολύτιμοι εθελοντές συνεργάτες του Ναού ακούραστα παρόντες.  
Κυριακή των Βαΐων, οι Ιερόπαιδες κρατούν στις εισόδους τους φοίνικες και μετά την ευλογία των 
κλάδων όλο το εκκλησίασμα αποχωρεί με ένα κλαδί δάφνης το της νίκης σύμβολο. Το βράδυ 
απόδειπνο και ο Νυμφίος περιφέρεται ανάμεσα στο Ναό.  
Μεγάλη Τρίτη ο πολιός Επίσκοπος Νύσσης κ. Ελευθέριος χοροστατεί και ομιλεί με νεανικό 
σφρίγος και απαράμιλλη γλώσσα. Παρόντες ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του.  
Μεγάλη Τετάρτη Ευχέλαιο χιλιάδες οι προσελθόντες, Δύο ιερείς και οι διάκονοι χρίαμε επί 2 ώρες. 
Μετά το αυγικό της Μεγάλης Πέμπτης και η τελετή του Νιπτήρα. Ευαγγελιστής ο διάκονος 
Δαμασκηνός, Πέτρος ο διάκονος Νεκτάριος και 11 νέοι στο ρόλο των Αποστόλων. Οι 
πολυπληθείς πιστοί μεταφέρονται νοητά στα Ιεροσόλυμα όπου εκεί κάθε χρόνο ο Πατριάρχης 
πλένει τα πόδια 12 πρεσβυτέρων. Αμέσως μετά η Θεία Λειτουργία. Περαίνεται λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα. Έτσι μένουν αδικαιολόγητοι όσοι θέλουν να μεταλάβουν αλειτούργητοι την Μεγάλη 
Πέμπτη, εκμεταλλευόμενοι την παλιά κακία δικαιολογία ότι εργάζονται αλλά πρέπει και να 
Μεταλάβουν. Το πρωί δεύτερη Θεία λειτουργία και το βράδυ τα Άγια Πάθη ο Σέρβος π. Ευσέβιος 
και οι διάκονοι συντελούν στο να ξεδιπλωθεί μπροστά μας το Θείο Δράμα.  
Μεγάλη Παρασκευή η Αποκαθήλωση, μικρά κορίτσια και αγόρια κάτω από το Σταυρό απλώνουν 
το σεντόνι για να τοποθετήσουν το σώμα οι πατέρες Εμμανουήλ και Σπυρίδων. Στον 
χρυσοκέντητο Επιτάφιο τοποθετείτε φέτος εικόνα σε ξύλο του Μεγάλου Νεκρού. Τα εγκώμια 
ψάλλονται και από την πρωτοεμφανιζόμενη καλά προετοιμασμένη χορωδία γυναικών, που 
συνεχίζουν και στην περιφορά. Ο επιτάφιος πλαισιωμένος από ένστολους άνδρες την 
εθελοντικής ομάδας πυροπροστασίας Ηλιούπολης. Άρατε πύλας κρούετε η θύρα και όλοι περνούν 
κάτω από τον Επιτάφιο. 
Μέγα Σάββατο, η πρώτη Ανάσταση τα δαφνόφυλλα σκορπούν παντού και με θόρυβο οι 
Ιερόπαιδες αναπαριστούν την κάθοδο του Χριστού στο Άδη. Λειτουργία επί του Ιερού 
Κουβουκλίου. Κοινωνούν από το πρωί οι αλειτούργητοι, μα και κάποιοι παραμένουν έως τέλους. 
Πότε θα σταματήσει αυτό το κακό; Στις 23:00 υποδοχή του Αγίου Φωτός, Παννυχίδα και με 33 
λαμπάδες ως πυρσός, Δεύτε λάβετε φώς  μέσα και έξω από το Ναό. Τελετή της Ανάστασης. 
Χριστός Ανέστη με κροτίδες και βεγγαλικά μα και με πρόσκληση μην διασκορπισθείτε ώσπερ οι 
εχθροί Αυτού. Λίγοι υπακούουν και εισέρχονται στο Ναό για να προσκυνήσουν. Εκείνοι που 
παραμένουν έως τέλους της Λειτουργία πάνω από 550, αν κρίνουμε από τα αυγά που 
περίσσεψαν, και φέτος διανεμήθηκαν σε χάρτινη πασχαλινή συσκευασία Ρωσικού τύπου. Είχαν 
ευλογηθεί προηγουμένως μαζί με το κρέας και το τυρί που σε ειδική συσκευασία προετοίμασαν 
οι εθελόντριες. Ευχαριστίες στο Κρεοπωλείο «Τα νησία» για την προσφορά του τυριού και το 
Αρτοποιείο «Τσακαμένος» για το ψήσιμο του κρέατος και σε όλες τις εθελόντριες που τα 
συσκεύασαν. Και του χρόνου λοιπόν αδελφοί και συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσι και ούτω 
βοήσωμεν, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν 
χαρισάμενος. 

Πρεσβύτερος Σεραφείμ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


