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

                                Έτος 7ο Φύλλο 31                    Κυριακή της Σαμαρείτιδος 2 Μαΐου 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 
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Εφημέριος Εβδομάδος π. Λάμπρος Ξεσφύγγης  
πρωινή εφημερία π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 7:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί. 
ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Τρίτη 4 Μαΐου, εκ μεταθέσεως προς τιμή Οσίας Ξενίας εκ Καλαμών. 
Τετάρτη 5 Μαΐου, Ειρήνης μεγαλομάρτυρος, Εφραίμ Οσιομάρτυρος 
Παρασκευή 7 Μαΐου, Νείλου Οσίου του Μυροβλύτου. 
Σάββατο 8 Μαΐου, Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού 
Κυριακή τoυ Τυφλού, 9 Μαΐου, Χριστοφόρου Μάρτυρος, Νικολάου του Βουνένοις. 
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, Γερμανού Κων/πόλεως , μετά χειροτονίας.  
10 Ιουνίου, Παναγίας Άξιον Εστίν, Αρχιεπισκόπου Λουκά του Ιατρού ,  16  Ιουλίου, Αγ. Μαρίνης. 

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
Σήμερα και ώρα 6:00 μ.μ. επί τη μνήμη της Οσίας Ματρώνης  
της αόμματης, εκ Ρωσίας, θα τελεσθεί στο Ναό μας Παράκληση.  

 

Α ν ά π α υ σ o ν   Κ ύ ρ ι ε… προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση 
τωνψυχών των προκεκοιμημένων αδελφών μας  Μαρίας Μιχελάκου 9:00π.μ. 
Δημητρίου Στεφανάκη 9:15 π.μ. Παναγιώτης Κίαφης 9:45 π.μ. Ελένης Κίουπη 
10:15 Ευανθίας Παπαδοπούλου 10:45 π.μ.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ 
Κάθε Κυριακή μετά την Β΄ Θεία Λειτουργία, προηγείται πρωινό γεύμα 
για τα παιδιά και ακολουθεί παιχνίδι. 
ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 7:00 με 
τον π. Ιωάννη Μεταξά, αναπτύσσονται θέματα πνευματικής οικοδομής. 
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ  
κάθε βδομάδα στην αίθουσα της οδού Γερανείων 3, 
Δευτέρα 4.30 μ.μ. κύκλος γυναικών & Πέμπτη 5.00 μ.μ. 
Δευτέρα 6.00 μ.μ. κύκλος ανδρών & Τετάρτη 5.30 μ.μ. 
Τρίτη 4.30μ.μ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευματικού Κέντρου. 
 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 

 

Είμαι χρήσιμο χαρτί μη με πετάξεις αν δεν με θέλεις ανακύκλωσε με   
 Στο ναό μας κάντε ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών.  



ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΡΩΣΙΔΑ Η ΑΟΜΜΑΤΟΣ 

Η Αγία Ματρώνα γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1881 στο χωριό Σέμπινο της Ρωσίας από γονείς ευλαβείς, 
χωρικούς, φτωχούς. Ήταν το τέταρτο παιδί τους και από θαυματουργική επέμβαση οι γονείς της την 
κράτησαν και δεν την έδωσαν σε ορφανοτροφείο όταν αυτή γεννήθηκε. 
Βαπτίστηκε Ματρώνα προς τιμήν της Οσίας Ματρώνας της εν Κωνσταντινουπόλει και η αγία, η οποία 
σημειωτέον γεννήθηκε αόμματη (χωρίς δηλαδή οφθαλμούς, με κενές τις κόγχες) έδειξε από νωρίς την 
θεία της εκλογή.  

Αγωνιζόταν από μικρή στην προσευχή και γρήγορα φάνηκε και το διορατικό-προορατικό αλλά και το θεραυπευτικό της χάρισμα. 
Γνώριζε αμαρτίες, σκέψεις, και πράξεις των ανθρώπων. Ένοιωθε και προγνώριζε συμφορές και καταστροφές, με τις ευχές  της δε, θεράπευε πλήθος 
αρρώστων που συνέρρεαν όχι μόνο από το χωριό της αλλά και από την ευρύτερη περιοχή. Στην εφηβική της ηλικία πήγε σε αρκετά προσκυνήματα 
συχνά συνοδευόμενη από την κόρη ενός πλούσιου ευγενούς της περιοχής. Λέγεται ότι σε μία  επίσκεψή της στην Κροστάνδη, στον ναό όπου 
λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης, εκείνος μετά από την Θ. Λειτουργία παρεκάλεσε τον κόσμο να παραμερίσει για να περάσει η δεκατετράχρονη τότε 
Ματρώνα λέγοντας: "Έλα Ματρώνουσκα, έλα σε μένα. Ιδού έρχεται η αντικαταστάτριά μου, ο όγδοος στύλος της Ρωσίας!!" προμηνύοντας την 
αποστολή της Αγίας για την εκκλησία και τον πολυπαθή Ρωσικό λαό. Λίγα χρόνια αργότερα η Αγία καθηλώθηκε εξαιτίας μόνιμης παράλυσης στα 
πόδια. Παρέμεινε έτσι, καθιστή έως το τέλος της οσιακής ζωής της. 
Με την κομμουνιστική επανάσταση, το 1925, μετακόμισε στη Μόσχα όπου και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της, περιπλανόμενη από σπίτι σε σπίτι, 
κατατρεγμένη, βοηθώντας πλήθη βασανισμένων ψυχών, με ψυχικές μα και σωματικές ασθένειες, τους οποίους έσωσε με την προσευχή και 
καθοδήγησε στη σωτηρία. Όπου και αν πήγαινε, σε όποιο σπίτι και αν φιλοξενούνταν, έφερνε την ειρήνη και την ηρεμία στις ψυχές. Άλλοτε 
χαριτολογούσε με τους ανθρώπους και άλλοτε τους έλεγχε με δριμύτητα και τους νουθετούσε. Ήταν επιεικής, θερμή και ευσπλαχνική, δεν έκανε 
κηρύγματα και διδασκαλίες μα ήταν ολιγόλογη, λακωνική.  Δίδασκε τον κόσμο να αποφεύγει την κατάκριση και να εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού. 
Να κάνουν θερμή προσευχή και συχνά τον σταυρό τους θωρακίζοντας έτσι τον εαυτό τους. Συνιστούσε συχνή μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων 
και αγάπη στους ασθενείς και ηλικιωμένους. Η Αγία δίδασκε όχι με τα λόγια αλλά με τον βίο της.  
Η αρετή της συνίστατο στην μεγάλη της υπομονή και καρτερία και την απόλυτη αγάπη της και εμπιστοσύνη στο Θεό. 
Αυτή ήταν η Αγία Ματρώνα η αόμματος. Τρεις ημέρες πριν την κοίμησή της ο Κύριος της απεκάλυψε την τελείωσή της, ώστε εκείνη να 
προετοιμαστεί.  
Προείπε και τα εξής :"όταν πεθάνω, στον τάφο μου θα έρχονται λίγοι, μόνο οι οικείοι μου, και όταν θα πεθάνουν και εκείνοι θα ερημώσει ο τάφος 
μου, σπάνια θα έρχεται κανείς. Μα μετά από χρόνια ο κόσμος θα με γνωρίσει και θα έρχονται σαν κοπάδια για να βοηθηθούν. Και εγώ θα τους 
ακούω και όλους θα τους βοηθώ." Είπε ακόμη: "όλους που ζητάνε βοήθεια από μένα θα τους συναντώ μετά τον θάνατό τους". 
Έτσι και γίνεται. Κοιμήθηκε στις 2 Μαΐου 1952 και έκτοτε χιλιάδες πιστούς ορθοδόξους από όλο τον κόσμο έχει η Αγία βοηθήσει και πολλοί είναι 
εκείνοι που επικαλούνται την παρρησία της στον Κύριο. 
Στις 8 Μαρτίου 1998 έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της που μεταφέρθηκαν στην Ι. Μονή της Αγίας Σκέπης στη Μόσχα, όπου χιλιάδες 
προσκυνητές περιμένουν υπομονετικά καθημερινά για να τα προσκυνήσουν. Η μνήμη της τιμάται στις 2 Μαΐου.         Πηγή: http://www.pigizois.net/agiologio 

 

Απολυτίκιον της Οσίας Ματρώνας. Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον. 
 

Αδιάσειστον στύλον Ρωσίας όγδοον, την στερουμένην ομμάτων εκ γενετής, ευλαβώς ανυμνήσωμεν Ματρώναν την αοίδιμον, ως σκεύος 
θείων δωρεών και αγάπης ακραιφνούς προς πάντας εμπεριστάτους βοώντες· σκέδασον ζόφον παθών ημών φωτί σης χάριτος.  


