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

                                Έτος 7ο Φύλλο 33  Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου 16 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.  

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος π. Εμμανουήλ Βασιλάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 7:00 το απόγευμα. 

Την Πέμπτη 20 Μαΐου ο Εσπερινός, θα γίνει στο Παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου  
όπου υπάρχει στο τέμπλο ιερά εικόνα των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. 

Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί.  

Παράκληση για τις εξετάσεις των μαθητών και φοιτητών. 
Δευτέρα 17/5 και ώρα 7:00μ.μ. και κάθε Δευτέρα, μέχρι τέλος Ιουνίου, 
θα τελείτε στο Ναό μας, ο ειδικός Παρακλητικός κανόνας στον Ιησού 
Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο, για την μαθητική νεολαία. 
Επίσης καθημερινά μετά τις ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού, 
θα γίνεται δέηση υπέρ ενισχύσεως των εξεταζομένων.  
Συμπληρώστε το ειδικό έντυπο υπέρ υγείας, φωτίσεως και ενισχύσεως, με τα ονόματα των 
παιδιών και παραδώστε το στο π. Σεραφείμ ή τον εφημέριο της εβδομάδος.  

=======================Κάθε Τετάρτη μέχρι και τέλους Ιουνίου 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
Τρισάγιο για τους κεκοιμημένους Παρασκευή 6:30 μ.μ. 
Αυτή την Παρασκευή δεν θα γίνει Παράκληση του Αγίου Νεκταρίου, αφού θα γίνει την ίδια ώρα 
το τρισάγιο των κεκοιμημένων. Θα γίνει όμως μετά στον Άγιο Νεκτάριο, η ομιλία του π. Ιωάννη. 

Επόμενες Αγρυπνίες:  
10 Ιουνίου, Παναγίας Άξιον Εστίν, Αρχιεπισκόπου Λουκά του Ιατρού ,  16  Ιουλίου, Αγ. Μαρίνης. 

Α ν ά π α υ σ o ν   Κ ύ ρ ι ε… προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση 
των ψύχων των θυμάτων της γενοκτονίας Ποντίων αδελφών μας 9.15π.μ. 
και της ψυχής της αδελφής μας Χριστίνας Μπιτσώνη 9:45 π.μ.  

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Παρασκευή 21 Μαΐου,  Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Ψυχοσάββατο 22 Μαΐου, Νεομ. Παύλου & Δημητρίου εν Τριπόλει, 

Θα ακολουθήσει μνημόσυνο υπέρ πάντων των κεκεοιμημένων. 
Κυριακή της Πεντηκοστής, 23 Μαΐου, Μιχαήλ Συνάδων Συνεσίου Κύπρου 

Θα τελεσθεί μόνο μία Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει ο Εσπερινός 
της Γονυκλισίας.  
Τελευταία φορά για την φετινή Ποιμαντική χρονιά θα γίνουν  2 Θείες Λειτουργίες την Κυριακή 
των Αγίων Πάντων 30 Μαΐου.                   Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης, 

Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ 
Σήμερα τα παιδιά των Κατηχητικών μας θα κάνουν την τελετή λήξης 
των συναντήσεων τους. Στις 11.30 στην μεγάλη Αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου του Ναού μας. Η παρουσία μας είναι 
επιβεβλημένη για να ενισχύσουμε και να χαρούμε τα παιδιά μας.   
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 

 



ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ  
… ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 

Στην Ενορία μας που από πέρυσι στον προαύλιο του Ναού χώρο, κυματίζει η 
σημαία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, ως διαρκές μνημόσυνο των 
350.000 αθώων νεκρών της Ποντιακής Γενοκτονίας. Για την ημέρα μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ποντίων θα πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω εκδηλώσεις  

Α. Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης  
σήμερα Κυριακή 16/5 στο τέλος και των 2 Θείων Λειτουργιών. 

Β. Πένθιμη επί τρίλεπτο κρούση των κωδώνων  
το μεσημέρι (12) της Τετάρτης 19  Μαΐου. 

Γ. Εκπροσώπηση της ενορίας σε τυχόν εκδηλώσεις  
του Συλλόγου Ποντίων Ηλιούπολης. 

Δ. Δημοσίευση σχετική, στο φυλλάδιο «Να μην ξεχάσω …»  
 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΘΗΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΤΕ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΑΝ ΦΙΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΦΙΛΤΑΤΗ ΟΜΩΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ. 
 

 Κατά την έκτακτη σύγκλιση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ως 
Πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, αναφέρθηκε και στα θλιβερά γεγονότα των ημερών λέγοντας : «Νομίζω ότι όλοι μας θα 
θέλαμε και από αυτό το βήμα της Ιεραρχίας μας, να εκφράσουμε την συνοχή της καρδίας μας για όσα θλιβερά γεγονότα ζήσαμε τις προηγούμενες 
ημέρες στη χώρα μας και την οδύνη μας για τον άδικο χαμό των συνανθρώπων μας κατά την ώρα της εργασίας των. Η διαμαρτυρία για τα 
προσωπικά η γενικώτερα παράπονα έναντι της ακολοθουμένης τακτικής της πολιτείας είναι δίκαιο και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη. Η 
χρήση βίας όμως και περισσότερο η αφαίρεση ζωής του οποιουδήποτε, είναι απολύτως ανεπίτρεπτα». Επίσης είπε : «ανησυχία προκαλεί η λήψη 
σκληρών οικονομικών μέτρων λιτότητος και η απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ αμηχανία προξενεί η συμπεριφορά και ο τρόπος αντιδράσεως των 
Εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Και κατέληξε ότι «η κρίση είναι πνευματική, που επικεντρώνεται στην οικογένεια, στους θεσμούς, στις δομές 
της πολιτείας, … και είναι έκδηλη και στο χώρο της ανθρώπινης πλευράς της Εκκλησίας και γι’ αυτό απαιτείται μια καλή διάγνωση και το κατάλληλο 
φάρμακο». 
 

ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΨΥΧΗ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΑΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
 

"Τα πάντα μπορούν να σας τα πάρουν. Τα πάντα μπορεί να σας τα ζητήσουν και να τα πάρουν. Δώστε τα μην φοβάστε. Μόνο 
ΧΡΙΣΤΟΣ και ΨΥΧΗ σας χρειάζονται. Αυτά μην τα δώσετε. Ακόμη και όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας για να σας τα πάρει μην τα 
δώσετε, γιατί μόνο με την θέληση σας μπορούν να σας τα πάρουν."                                        Από τις Διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
 

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


