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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος: πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου 

πρωινή εφηµερία 9-12 πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 
Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  
Εσπερινός, καθηµερινά στις 6:00 το απόγευµα.  
Όρθρος, καθηµερινά 7:30 το πρωί.    
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
∆ευτέρα 20/10 Αρτεµίου µαρ, Γερασίµου ος. εν Κεφαλληνία, Ματρώνης ος. Χίου 
Σάββατο 25/10 Μαρκιανού & Μαυρικίου Νοταρίων, Ταβιθάς ελεήµονος ισαποστ.  
Κυριακή  26 Οκτωβρίου ΣΤ΄Λουκά, ∆ηµητρίου Μεγαλοµάρτυρος Μυροβλύτου 

2 Θείες Λειτουργίες 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.µ. Ναός Αγ. Μαρίνης,   
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.µ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 
Αγρυπνία επί τη µνήµη του  Οσίου Χριστοδούλου  

του εν Πάτµω θα τελεστεί στο Ναό µας, το βράδυ 20/10 
και από ώρα 9.00 ενώ θα ψαλλεί & µνηµόσυνο του  

Μακαριστού  Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
 κυρού Χριστοδούλου. 

Λειτουργία Αγίου Ιακώβου 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου 
Ιακώβου του Αδελφοθέου, θα τελεσθεί την Τετάρτη 22 
Οκτωβρίου επί τη µνήµη του Αποστόλου, από τις 6 µ.µ. 

Επόµενες Αγρυπνίες:  
20>21 Οκτωβρίου, Οσίου Χριστοδούλου.   8>9 Νοεµβρίου Αγ. Νεκταρίου. 
20>21 Νοεµβρίου, Εισοδίων. 23>24 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων  
Χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, µπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ      Ε Κ ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ 
 1. Απογευµατινός περίπατος σήµερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου, 
στη Μονή Αγίου Γερασίµου Λουτρακίου Κορινθίας.    
Απογευµατινό στο Λουτράκι και στην συνέχεια συµµετοχή µας 
στην υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και στον Εσπερινό για τα 
Εγκαίνια του Καθολικού της Μονής.  
Αναχώρηση 2.00 µ.µ. Τιµή 12 ευρώ.  
2 Την Πέµπτη 23 Οκτωβρίου το απόγευµα θα µεταβούµε στο 
Ναό της Παναγίας Σουµελά Αχαρνών για προσκύνηµα στο ιερό 
λείψανο του ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, πού ήρθε από 
την Ρωσία ως ευλογία για λίγες µέρες στην Ελλάδα. Αναχώρηση 
4:00 µ.µ. και τιµή 5 ευρώ. 
Οι εγγραφές γίνονται µόνο µε την καταβολή του εισιτηρίου. Σε περί- 
πτωση ακύρωσης, αυτό επιστρέφεται µόνο αν καλυφθούν οι θέσεις. 
Υπεύθυνος κα Κατζουράκη στο ναό ή στο 2109757183 

=====================================================================================================’=========    Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
==================’=======================’====================================================’=======          Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 

==================================================================================================================== 

2.11.2008  ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 9-13  
ανάπαυσον Κύριε . . . .  Σήµερα προσευχόµαστε για την ανάπαυση των ψυχών 
των αδελφών µας 9:45 π.µ Χρυσούλα Νοµικού 10.00 ∆αµιανού Μανωλάκη, 
10.30 Σωτηρίας Χαλατσή.  

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

 Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι π. 
Εµµανουήλ & Σπυρίδων συµπροσευχοµένων των Αρχιµανδριτών 
Νεκταρίου Μουλατσιώτη και Χριστοδούλου. Ο π. Σεραφείµ λειτούργησε 
τον Άγιο Νεκτάριο, ο π. Ιωάννης  στο κοιµητήριο Ηλιουπόλεως & ο π. 
Λάµπρος στη Μονή Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας. Ο 
π. Βασίλειος εδήλωσε ασθένεια. 

  21 αγόρια, ηλικίας 10-15 ετών, από την Πολωνία και ειδικότερα από 
τις ενορίες της επισκοπής Λουβλίνου και Χελµ, έφτασαν στην Αθήνα 
οδικώς και φιλοξενήθηκαν από την ενορία Αγίου Γεωργίου ∆ιονύσου, της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. Η Ενορία µας σχετιζόµενη από δεκαετίας και 
πλέον µε την Εκκλησία της Πολωνίας, συµµετείχε κατά το δυνατόν στην 
φιλοξενία των παιδιών. Έτσι την εποµένη της άφιξης τους 4.7.2008 και 
λόγω προβλήµατος του λεωφορείου τους, ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ναού µας, παρέλαβε τα 
παιδιά και χρησιµοποιώντας τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς τα ξενάγησε αρχικά 
στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών και 
στην συνέχεια τα οδήγησε στην παραλία 
Αλίµου για να κάνουν µπάνιο. Την ίδια 
ηµέρα το µεσηµέρι αλλά και το βράδυ 
παρατέθηκε από το Ναό µας γεύµα στην 
Βουλιαγµένη και δείπνο στη Πλάκα, 

στον επισκεπτόµενο την Αθήνα, Βικάριο 
του Πατριάρχου Μόσχας, Επίσκοπο 
Λιουµπερέτσκι κ. Βενιαµίν. Ενώ νωρίς το 
απόγευµα υποδεχτήκαµε & υψηλόβαθµο 
κληρικό της Εκκλησίας της Κρήτης όπου 
και φιλοξενήσαµε. 
Την Κυριακή 6/7/2008 το απόγευµα τα 
παιδία και οι 2 συνοδοί τους προσήλθαν 
στο Ναό µας και αφού τα υποδέχθηκαν ο 
πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβου-

λίου, µέλη της αδελφότητος του Φιλανθρώπου και παράγοντες του Ναού, 
ανέπεµψαν δέηση, ξεναγήθηκαν στον Ναό και τους λοιπούς χώρους 
αυτού, προσκύνησαν την Παναγία Οστροµπράµσκα και στην συνέχεια 
παρακάθισαν σε δείπνο στον προαύλιο χώρο του Ναού που 
προετοιµάσθηκε από το παρακείµενο στο Ναό ψητοπωλείο Ο ΛΑΜΠΡΟΣ. 
Στα παιδιά, αφού έπαιξαν παιχνίδι γνώσεων µε έπαθλα µικρά δώρα, τους 

δόθηκαν αναµνηστικά από µία εικόνα της Αγίας Μαρίνης, ένας επιστήθιος 
σταυρός και από ένα εγκόλπιο ηµερολόγιο του Ναού. Αφού αναχώρησαν 
τα παιδιά για την διαµονή τους, ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
συµβουλίου παρέλαβε στις 3 τα ξηµερώµατα από το αεροδρόµιο Αθηνών, 
τον νεαρό Πολωνό Πατρίκιο Πανούσικ, που µε υποτροφία του Ναού µας 
παρακολούθησε για 2η χρονιά, µαθήµατα Ελληνικής γλώσσης. Επιπλέον ο 
πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ναού, συνοδευόµενος από 
µέλη της αδελφότητος του Φιλανθρώπου, µετέβη και την Τρίτη 8/7/2008 
στον τόπο διαµονής των παιδιών όπου γιόρτασε µαζί τους τα γενέθλια του 
Χριστοφόρου, νεωτέρου υιού του Ιερατικώς προϊσταµένου της ενορίας 
του Λουβλίνου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ανδρέου, ενώ και την Παρασκευή 
11/7/2008 µετέβησαν στο Ναό του Αγίου Πολυκάρπου Βοτανικού για να 
προετοιµάσουν το γεύµα των παιδιών, που παρατέθηκε στον εµπερίστατο 
Ναό, λόγο του προσφάτου θανάτου του εκεί Προέδρου του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. Τέλος ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 14/7/2008 
ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου, µετέβη συνοδευόµενος από 
τον υπότροφο του Ναού µας Πολωνό 
µαθητή, στο ∆ιόνυσο και αποχαιρέτησε 
τα παιδιά που αναχώρησαν τα 
ξηµερώµατα για την Πολωνία. Κατά τον 
ίδιο τρόπο συµµετείχε η ενορία µας  και 
στην φιλοξενία των κοριτσιών, της αυτής 
ηλικίας και εκ του ιδίου τόπου, που 
έφτασαν στην Ελλάδα µια εβδοµάδα 

αργότερα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουβλίνου κ. 
Άβελ, εγγράφως ευχαρίστησε την ενορία 
γράφοντας µεταξύ άλλων «... Η επίσκεψη 
της Νεολαίας µας στην πασίγνωστη και 
υποδειγµατική για το ποιµαντικό έργο που 
επιτελεί ενορία Αγ. Μαρίνης θα ενισχύσει 
σηµαντικά το µικρό µας ποίµνιο ...  Τέλος 
χάρη στην ευγενική Σας προσφορά τα νέα 
παιδιά και µελλοντικοί ευέλπιδες της 
Ορθοδοξίας στην Πολωνία είχαν την 
δυνατότητα να ωφεληθούν από τις επαφές 
µε τους αληθινούς φίλους στην Ελλάδα, 
στυλοβάτες και υποστηρικτές στον αγώνα 
υπέρ της Αγίας µας Ορθοδοξίας.»  

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 


