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

                      Έτος 6ο Φύλλο 31o                                   Κυριακή των Μυροφόρων 3 Μαΐου 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. 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος εκ περιτροπής οι πατέρες   

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. 
Τρίτη 5 Μαΐου Ειρήνης μεγαλ. 
Παρασκευή 8 Μαΐου, Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου 
Σάββατο 9 Μαΐου, Ησαίου του προφήτου, Χριστόφορου μαρτ.  
Κυριακή Παραλύτου 10 Μαΐου, Σίμωνος Αποστόλου ζηλωτού.  
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, και 
ομιλία του π. Ιωάννου με θέματα Αγιογραφικά και πνευματικού περιεχομένου  

Ανάπαυσoν  κύριε… προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση των 
ψυχών των προκεκοιμημένων αδελφών μας   Γεωργίου Φράσκου 9:45 π.μ. 

Ιωάννου Ποταμιάνου 10:00 π.μ. Ευαγγέλου Αργυρού 10:15π.μ.  
Από απροσεξία η παρούσα στήλη δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο Νο30 ενώ άνηκε εδώ 

 
 

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

 Από της Παρασκευής της Βουβής εβδομάδος, με πρόσκληση του 
Μητροπολίτου Μπουένος Άιρες και εξάρχου Νοτίου Αμερικής κ. Ταρασίου 
και σεπτή αδεία και ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου 
μεταβήκαμε στην πόλη Άγιος Παύλος της Βραζιλίας 
προς εξυπηρέτηση των εκεί λατρευτικών αναγκών 
για την  Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Στην 
μεγάλη πόλη αυτή των περισσότερων από 20 
εκατομμυρίων κατοίκων και των μεγάλων 
αντιθέσεων  μεταξύ πτωχών και πλουσίων, οι 
έλληνες απόδημοι έχουν τον Ναό του Αποστόλου 
Πέτρου για να ζουν την χριστιανική λατρεία & 
παροικιακή ζωή τους.  
Από της Κυριακής των Βαΐων, με τον παπά Δημήτρη, 

που χειροτονήθηκε στα 70 του, για να 
έχουν ένα πετραχήλι Ελληνικό στα 
Βαφτίσια και τις κηδείες τους, αρχίσαμε 
την πορεία του Πάθους με στόχο την 
Ανάσταση. Σε ένα περιβάλλον 
καταπράσινο από την διακόσμηση του 
Ναού εσωτερικά και εξωτερικά με φυτά 
τελέσθηκε η εορτή των Βαΐων, με τα 
παιδιά να προηγούνται Της πομπής 

κρατώντας φοίνικες και κλαδιά δένδρων έγινε η περιφορά της εικόνος και 
η ευλόγηση των Βαΐων. Στους προσελθόντες  διανεμήθηκαν οι ειδικά 
προετοιμασμένοι σταυροί από φοίνικες και κλαδιά δάφνης και ελιάς



Το βράδυ αρχίσαμε τα αυγικά όπως λένε οι 
Κρητικοί, τους Όρθρους με το Νυμφίο 
πρώτα, το ευχέλαιο και τον Νιπτήρα, με τα 
νεαρά μέλη της παροικίας να μετέχουν της 
αναπαράστασης,  τα Άγια Πάθη και τον 
Επιτάφιο.  
Για πρώτη χρονιά υπήρχαν με μεριμνά του 
π. Σεραφείμ οι ακολουθίες στα 
Πορτογαλικά τις ζήτησε από τον Ορθόδοξο 

Σύρο Μητροπολίτη Σάο Πάολο κ. Δαμασκηνό 
που εθιμοτυπικά επισκέφτηκε την Μεγάλη 
Τρίτη.  
Έτσι έγινε δυνατόν και οι νεώτεροι που δεν 
καταλαβαίνουν Ελληνικά να πάρουν μια γεύση 
από τα  Ιερά κείμενα, μάλιστα διαβάζοντας τα 
όσοι επιθυμούσαν από τους προσερχόμενους. Όμορφη στιγμή όταν οι 
έφηβοι που μετείχαν στο Νιπτήρα διάβασαν διαδοχικά την Δοξολογία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μ. Πέμπτη πρωί και εδώ η κακιά συνήθεια των Ελλήνων, από το πρωί να 
μεταλάβουν αλειτούργητοι, ο λειτουργός και ψάλτης, όπως και στις 

Μεγάλες Ώρες και την 
πρώτη Ανάσταση το Μεγάλο 
Σαββάτο που λειτούργησε 

στον Επιτάφιο, αυτά έχει η Ιεραποστολή, 
αγώνα και θυσία.  Στον Επιτάφιο γέμισαν 
Ο Ναός και οι δρόμοι της όχι και τόσο 
καλής και ασφαλούς συνοικίας Μπρές που 
είναι ο Ναός. Τα παιδιά γύρω από το Επιτάφιο στο Έρραναν τον Τάφο.  

Ανάσταση, και πρόσκληση  μην 
αφήστε το δείπνο του Χριστού για 
μια φτωχή σούπα. Έμειναν αρκετοί 
και κοινώνησαν με τελευταίο, 
ωραία Χριστιανική ταπείνωση τον 

Έλληνα Πρόξενο.  Το μεσημέρι του 
Πάσχα η Αγάπη. Υπαίθριος 
Εσπερινός & λιτανεία στο χώρο που  
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με 
πρωτεργάτη τον Πρόεδρο Γεώργιο 
Μαρκάκη. 25 αρνιά ψήνονταν. Οι 
Ελληνική & Βραζιλίανικη Σημαίες 

προηγούνται & τα Ελληνόπουλα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς με 

πρώτο τον Παπά.  
 Βραζιλία χωρίς ποδόσφαιρο δεν λέει. Άλλοι 
παρακολούθησαν τον αγώνα δυο ομάδων 
της πόλεως από την τηλεόραση και οι νεαροί 
έπαιξαν στα γήπεδα του κτήματος. Άλλοι 
χόρευαν ή έκαναν μπάνιο στο κολυμβητήριο, 
και το φαί και το ποτό άφθονο εις τέρψιν.    

Και ήρθε η Διακαινήσιμος, 
μετάβαση στην έδρα της 
Επισκοπής στο Μπουένος 
Άιρες, συνάντηση με τον 

Μητροπολίτη, λειτουργία στον Καθεδρικό 
του Αγίου Γεωργίου & με τους 
Πελοποννήσιους της Ζωοδόχου Πηγής. Του 
Θωμά για τον ΑηΓιώργη στο Μαρ δελ 
Πλάτα, & επιστροφή στην Ελλάδα. π.Σ 


