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

                      Έτος 6ο Φύλλο 29                          Κυριακή του Πάσχα  19 Απριλίου  2009 
     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 στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) στην σελίδα  Agia Marina Ilioupolis  
ή ακόμα ζητήστε το, να σας το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (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.

 

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2009 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 
 

ΠΑΣΧΑ 2009 
 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

   Μέ  τό  χαρμόσυνο αὐτό μήνυμα  τῆς  ζωῆς  καί  τῆς  ἐλπίδος  χαιρετίζει  αἰῶνες  τώρα ἡ Ἐκκλησία  τούς πιστούς  της. Ὁ σαρκωμένος Λόγος,  τό 

δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός νίκησε τόν θάνατο, χαρίζοντας νέες προοπτικές, δίδοντας νόημα καί πνοή στά ὁράματά 

μας,  ὑπενθυμίζοντας  τήν  ὑπεροχή  τοῦ  φωτός  ἔναντι τοῦ σκότους. 

  Μέσα σʹ αὐτό τό σκοτάδι, ἡ ἀμαυρωμένη ἀπό τήν  ἁμαρτία  εἰκόνα  ἑκάστου  ἀνθρώπου  ἀλλοιώνεται 

καί ταυτίζεται μέ τήν ἀπώλεια καί τό μῖσος. Αὐτή  τήν  εἰκόνα  ἔρχεται  καί  μεταμορφώνει  ὁ 

Ἀναστημένος  Χριστός. Μεταμορφώνει  ὅλους  μας  καί  τόν  καθένα  χωριστά.  Μᾶς  προσκαλεῖ  νά 

ὑπερβοῦμε  τά  τείχη  τοῦ  ἐγωισμοῦ  καί  τῆς  προσωπικῆς  αὐταρέσκειας,  δείχνοντάς  μας  τό 

φωτεινό μονοπάτι τοῦ ἐμεῖς καί ὄχι τοῦ ἐγώ.           Μέσα  σʹ  αὐτό  τό  φῶς  τό  ἄτομο  συναντᾶ  τήν 

προσωπική του ἔκφραση, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό  τήν συνάντηση τοῦ Θεοῦ μέ τήν προσφορά μας στό 

πρόσωπο  κάθε  ἄλλου,  κάθε  ξένου,  ἀνεξαρτήτως  γλώσσας, χρώματος, θρησκείας καί πολιτισμοῦ. Ἡ 

πατρίδα  μας  βιώνει  σήμερα  αὐτή  τήν  πρόκληση.  Καλεῖται  νά ἀποδείξῃ  τήν μακραίωνη  ἱστορία  της, 

τόσο  στήν  κοινωνική  ἀνάπτυξη,  ὅσο  καί  στήν  οἰκογενειακή  καί  προσωπική.  Τά  σύννεφα  τῆς  ἐπερχόμενης  οἰκονομικῆς  κρίσης  μπορεῖ  νά 

σκεπάζουν  τίς  προοπτικές  καί  τό μέλλον πολλῶν ἀδελφῶν μας,  βαθύτερη  κρίση,  ὅμως,  ζοῦμε,  ὅταν συνεχίζουμε  τήν προκλητικά ἀδιάφορη 

στάση μας πρός τόν ἄλλο. Ἀναρωτηθήκαμε ἄν ὁ ἀναστάσιμος αὐτός χαιρετισμός «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» σημαίνει ἀνάσταση καί γιά τόν διπλανό 

μας; Ἐκεῖ, ἀδελφοί μου, ἄς δείξουμε τήν μεγαλοψυχία μας. Ἐκεῖ ἄς δείξουμε τή διαχρονικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἐκεῖ ἄς δείξουμε τήν 

οὐσιαστική πίστη μας στόν Θεό καί ὄχι τήν ἐπιδερμική μας προσέγγιση σʹ ἕνα ὄμορφο ἔθιμο. 

  Μέ αὐτές τίς ἁπλές σκέψεις σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα νά συναντήσετε τόν ἀναστημένο Χριστό στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου. 

Χριστός Ἀνέστη!           Χρόνια Πολλά! 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Θεία  Λειτουργία, Πανήγυρις Ναού Αναστάσεως Κοιμητηρίου. 

Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 π. Σπυρίδων.  

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης 

Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30 π. Βασίλειος. 

Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 π. Βασίλειος.  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Ακολουθία Όρθρου, πρωί ώρα 7:30 – 09:30 π. Βασίλειος. 

Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 π. Λάμπρος. 

ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - Γεωργίου μεγαλομάρτυρος 

Θεία Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30 π. Βασίλειος. 

Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 π. Λάμπρος.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - Ζωοδόχου Πηγής 

Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30 π. Βασίλειος. 

Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 π. Λάμπρος.  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - Μάρκου αποστόλου & Ευαγγελιστού 

Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30 π. Λάμπρος. 

Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 π. Εμμανουήλ.  

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  
Εσπερινός   απόγευμα ώρα 6:00 – 6:30    
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ  

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 

 Είμαι χρήσιμο χαρτί δώσε με και σε άλλον.  

   Αν σου είμαι άχρηστο, μη με πετάξεις ανακύκλωσε με.  

Οι  κληρικοί  του  
Ναού ,  
οι  λαϊκοί  
συνεργάτες  
της  Ενορίας ,   
το  προσωπικό  και  
τα  παιδία  του  
παιδικού  μας  
Σταθμού  εύχονται  
ολόψυχα  σε  όλους  
τους  ενορίτες  

ΚΑΛΟ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ  ΠΑΣΧΑ  
 

Τα συσσίτια επεκτείνονται και στα «ευκατάστατα» προάστια 
Με τον παραπάνω τίτλο η δημοσιογράφος Παρασκευή Βονάτσου στην 
εφημερίδα Έθνος, το Σάββατο 4 Απριλίου δημοσίευσε άρθρο για την 
προσφορά της Εκκλησίας στην σίτιση των απόρων και έκανε και την 
παρακάτω αναφορά στην ενορία μας. 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Σιτίζονται κυρίως άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους 
Ανεργοι είναι στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος στο 
συσσίτιο της Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως. Εως πρόσφατα μάλιστα σιτίζονταν 
μετανάστες, αλλά τα κοινωνικά δεδομένα μεταβάλλονται. Ανθρωποι που έως χθες 
είχαν εισόδημα και εργασία, σήμερα χρειάζονται στήριξη ακόμα και για 
στοιχειώδεις ανάγκες. 
Στη συγκεκριμένη ενορία κυριαρχεί το πνεύμα του εθελοντισμού. Καθημερινά δύο 
μαγείρισσες, που εναλλάσσονται ανά δύο μέρες, μαγειρεύουν εθελοντικά, ενώ ο κ. 
Σωτήρης διανέμει τα γεύματα στους περισσότερους από τους 31 ανθρώπους. 
Και ο ίδιος, όμως, ο γραφέας και λογιστής της ενορίας εργάζεται εθελοντικά. Ο κ. 
Ευάγγελος Γαβριήλ εξηγεί μιλώντας στο «Εθνος» ότι «το τελευταίο διάστημα οι 
περισσότεροι άνθρωποι που βοηθάμε είναι άνεργοι. Πρόσφατα μάλιστα 
προστέθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μπήκαν εσχάτως στο ταμείο 
ανεργίας». 
Δύο κυρίες από το ενοριακό κέντρο αναλαμβάνουν να επαληθεύσουν τα στοιχεία 
που δίνουν όσοι απευθύνονται στην ενορία για τα δωρεάν γεύματα. 
Πολλά από τα γεύματα είναι προσφορά ανθρώπων που επιλέγουν την Αγία Μαρίνα 
για να κάνουν κάποιο μνημόσυνο. Αν υπάρχουν αρκετοί παριστάμενοι, γίνεται 
προσευχή από τον παρόντα ιερέα και αμέσως μετά διανέμεται το φαγητό. 
Τα πρακτικά τηρούνται αυστηρά και καθημερινά. Με ένα πλατύ χαμόγελο, ο κ. 
Σωτήρης γύρω στις 11 το πρωί παραλαμβάνει τις σακούλες με τις μερίδες όσων 
δεν παρίστανται στο ενοριακό κέντρο και ξεκινά τη διανομή... 
Αντίστοιχο ήταν και ρεπορτάζ του Τηλεοπτικού Σταθμού MEGA στην 
εκπομπή Πρωινό MEGA της 8/4/2009 


