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

                                Έτος 8ο Φύλλο 30o                        Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2011 
     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.  

 
 

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2011 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 
 

Χριστός Ἀνέστη!!  
«Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος»!  
Ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρη πανηγύρεων ἑορτάζουμε. Ἡ Ζωή νίκησε τόν θάνατο. Ἡ Ἀλήθεια κατατρόπωσε τό ψεῦδος. Τό φῶς ἐξαφάνισε τό 
σκοτάδι. Ἡ ἐλπίδα ἀποδείχθηκε δυνατότερη ἀπό τούς φόβους καί τίς ἀγωνίες πού δηλητηριάζουν τόν βίο μας. 
Ἡ ἑβδομάδα τῶν Παθῶν προηγεῖται τῆς Ἀναστάσεως. Πρίν ἐπικρατήσει ἡ Ἀλήθεια προηγοῦνται οἱ τραγικές προσπάθειες τῶν κατεστημένων 
κάθε ἐποχῆς νά τήν στραγγαλίσουν, ὅταν αὐτή ἀπειλεῖ συμφέροντα καί ἐξουσίες τοῦ κόσμου τούτου. 
Ἡ Σταύρωση καί ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Σταυροῦ συνοψίζουν τήν τραγωδία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὅλοι οἱ πόνοι, οἱ θλί-
ψεις, οἱ κατατρεγμοί καί οἱ ἀδικίες, τά ἀδιέξοδα καί ἡ ἀπελπισία πού κυριαρχοῦν στή ζωή μας συνοψίζονται στόν Σταυρό. Ὅμως τό μυστήριο 
τοῦ Σταυροῦ φανερώνει ὅτι οἱ προσωπικές, ἀλλά καί οἱ κοινές ἀγωνίες, ὅπως αὐτές πού χρωματίζουν τόν παρόντα ἐθνικό μας βίο, δέν εἶναι 
ἰσχυρότερες ἀπό τήν ἐλπίδα πού ἀνέτειλε ἐκ τοῦ κενοῦ Τάφου τοῦ Ἀναστημένου Δοτῆρος τῆς Ζωῆς. 
Διά τοῦ Σταυροῦ ὅλες οἱ μορφές τῶν θλίψεων καί τῶν δοκιμασιῶν τοῦ ἀνθρώπου μεταμορφώθηκαν σέ Ἀνάσταση καί οἱ θλίψεις μας 
ἀπέκτησαν νόημα. Κάτω ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τά ψεύδη, ἡ ὑποκρισία καί οἱ ἀπόπειρες παραπλάνησής μας ἀπό τά 

ὀργανωμένα συμφέροντα, πού γεννοῦν κρίσεις καί δοκιμασίες, χλωμιάζουν καί ἀποδυναμώνονται. 
Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε! Ὁ θάνατος νικήθηκε! «Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν• ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν 
ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Κανείς δέν μπορεῖ πιά νά μᾶς στερήσει τήν ἐλπίδα. 
Οἱ Ἕλληνες τό γνωρίζουμε αὐτό καλύτερα ἀπό ὅλους. Ὅσες φορές τό Γένος μας ἔφθασε στά ὅρια τῆς ἐξουθένωσης, ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως τό ἀνέδειξε πάλι ρωμα-
λέο καί ἀναστημένο. Μέ αὐτή τήν ἐλπίδα ἔμεινε ζωντανό στήν τουρκοκρατία. Χάρη σ’ αὐτή τήν ἐλπίδα καρποφόρησε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἔτσι ἀναστήθηκε ἡ 
πατρίδα μας μετά τή Γερμανική κατοχή. Ἔτσι θά ἀντέξει κάθε μορφῆς κρίση καί δοκιμασία τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. 
Ἄς ἐπαναλάβω, λοιπόν, καί ἐγώ αὐτό πού εἶπε ὁ Ἀναστημένος Χριστός στίς Μυροφόρες: «Μή φοβεῖσθε»! (Ματθ. 28,10) 
Καμμία ἀδικία, καμμία ἀσθένεια, καμμία δυσκολία τῆς καθημερινότητας, καμμία οἰκονομική κρίση, καμμία ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον δέν πρέπει νά μᾶς φοβίζει. Οἱ 
χριστιανοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἀναστάσεως, οἱ «μή μετακινούμενοι ἀπό τῆς ἐλπίδος τοῦ Εὐαγγελίου» (Κολ. 1, 23). 
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐπέβαλε ὁριστικά τή δύναμη τῆς ἀγάπης πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλους τούς φόβους του, διότι «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν 
φόβον» (Α΄ Ἰωαν. 4, 18). 
Μή φοβᾶστε, λοιπόν, ἀλλά γίνετε ἄνθρωποι τῆς Ἀναστάσεως. Ἐλᾶτε νά πορευθοῦμε μέ θᾶρρος καί ἐλπίδα στήν καινούργια ζωή πού μᾶς χάρισε ὁ ἀναστημένος Κύριος.  
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα. Χριστός Ἀνέστη!   -  Ἀληθῶς Ἀνέστη!  



 

Οι εν τω Ναώ κληρικοί, και οι μεταβάντες σε διακονία εκτός, π. Λάμπρος 
από τον πέρα Τριοβάσαλο Μήλου, π. Ιωάννης από την Ιουλίδα Κέας & 
Διάκονος Δαμασκηνός από την Νότια Αφρική, οι λαϊκοί συνεργάτες της 

Ενορίας, το προσωπικό & τα παιδία του Παιδικού μας Σταθμού,  
εύχονται ολόψυχα σε όλους τους ενορίτες 

Καλό και Ευλογημένο Πάσχα, βίωση της Ανάστασης 
 στη ζωή μας & δόσιμο Αγάπης σε όλους. 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευγνωμοσύνη και από καρδιάς ευχαριστίες πρέπουν, 

στους Εκκλησιαστικούς επιτρόπους, τις κυρίες του Φιλοπτώχου,  
την επιτροπή Αιμοδοσίας, τους Ιερόπαιδες, τις Κατηχήτριες και τα παιδιά 
των Κατηχητικών, το προσωπικό του Ναού και όλους τους εθελοντές 

συνεργάτες για την βοήθεια τους, πάντα  
αλλά ιδιαίτερα και αυτή την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.  

πρεσβύτερος Σεραφείμ 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΩΡΟΥ ΘΕΟΥ  
ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Εσπερινός της Αγάπης απόγευμα ώρα 6:00 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Γεωργίου μεγαλομάρτυρος 
Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 10:00  
Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30  
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης, Μάρκου Ευαγγελιστού 
Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30  
Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ακολουθία Όρθρου, πρωί ώρα 7:30 – 09:00  
Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30 
ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ακολουθία Όρθρου, πρωί ώρα 7:30 – 09:00  
Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ζωοδόχου Πηγής 
Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30  
Εσπερινός, απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30  
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Θεία  Λειτουργία, πρωί ώρα 7:30 – 09:30  
Εσπερινός,  απόγευμα ώρα 6:00 - 6:30  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 
A’ Θεία Λειτουργία, Άγια Μαρίνα   πρωί ώρα 6:30 – 9:30  
Β’ Θεία Λειτουργία, Άγιος Νεκτάριος πρωί ώρα 9:45 – 11:00  
Εσπερινός   απόγευμα ώρα 6:30 – 6:30    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


