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

                                Έτος 7ο Φύλλο 34                  Κυριακή της Πεντηκοστής 23  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 αγιαστική ή διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο.  
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος π.Λάμπρος - πρωινή εφημερία π. Βασίλειος  - Κατάλυσις εις πάντα 
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 7:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί.  

Παράκληση για τις εξετάσεις των μαθητών και φοιτητών. 
Δευτέρα 24/5 ώρα 7:00μ.μ. και κάθε Δευτέρα, μέχρι τέλος Ιουνίου, 
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.  

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Δευτέρα 24 Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, Μελετίου του Στρατηλάτου 
Τρίτη 25 Μαΐου, Γ΄εύρεσις Τιμίας κεφαλής του Προδρόμου 
– 13 επέτειος Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου. 

Η Λειτουργία θα τελεσθεί στο Παρεκκλήσιο του Αγίου 
Πέμπτη 27 Μαΐου, Ιωάννου του Ρώσου, Ελλαδίου Ιερομάρτυρος. 
Σάββατο 29Μαίου Υπομονής Οσίας, Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος  
Κυριακή Αγίων Πάντων 30 Μαΐου, Ισαακίου οσ. Ναταλίου μ. Εμμελείας ος.  
Για τελευταία Κυριακή στην φετινή ποιμαντική χρονιά 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.  

Κάθε Τετάρτη μέχρι και τέλους Ιουνίου 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
Την Κυριακή 30 Μαίου θα γίνει απογευματινή εκδρομή στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νεκταρίου Καμάριζας Λαυρίου, όπου θα τελέσουμε 
Παράκληση. Στην συνέχεια στην παραλία Λαυρίου θα έχουμε ελεύθερο 
βραδινό για δείπνο, αφού από την επόμενη ξεκινά η νηστεία των Αγίων 
Αποστόλων.                       Τιμή 12 ευρώ Αναχώρηση ώρα 4:30 μ.μ. 
Προγραμματίζονται για Ιούνιο και Ιούλιο εκδρομές στην Αίγινα, την 
Τήνο και τον Προυσό.  
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. 
 

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 ανάπαυση των 
ψύχων Παναγιώτη Σκορδίλη 10:30μ.μ. & Ελένης Ζαγλαρίδου 11:00π.μ.  

 
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 
μπορείτε να κάνετε ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών.  



MHNYMA ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Μάιος – Ιούνιος 2010 
Αγαπητά μου παιδιά, 
    « Άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του» έγραψε ο Σολωμός. Υπάρχουν άνθρωποι που, προχωρώντας σε βάθος μέσα τους, συναντούν 
το τίποτα. Και υπάρχουν άνθρωποι που, προχωρώντας σε βάθος μέσα τους συναντούν το Θεό. Οι πρώτοι σταματούν στο εγώ τους. Οι δεύτεροι 
προχωρούν στον Εαυτό τους. 
       Αυτή η πορεία όμως δεν έχει καμιά σχέση με τις εξετάσεις στις οποίες θα δοκιμαστείτε τις επόμενες ημέρες, διότι το νόημά τους περιορίζεται 
στη σημασία που τους δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Εξάλλου ούτε το επάγγελμά σας καθορίζουν αφού, όπως αποδεικνύεται εύκολα με τις 
στατιστικές έρευνες, οι περισσότεροι νέοι που αποφοιτούν από τις σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ακολουθούν το επάγγελμα που 
σπούδασαν. Θα πρέπει να προστεθεί ότι πολλές φορές νέοι και νέες άλλαξαν το γνωστικό αντικείμενο το οποίο σπούδαζαν, διότι ανακάλυψαν ότι   
αυτό δεν ταίριαζε με το χαρακτήρα και το όραμά τους. Επομένως ελάχιστη σημασία έχουν οι εξετάσεις παρά μόνο όταν βοηθούν στο να γνωρίσετε 
τον εαυτό σας. 
       Αυτό μόνο που πρέπει να κρατήσετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας  είναι  η πορεία την οποία ο Σωκράτης την ονόμασε «Γνώθι σ΄αυτόν» και το 
μόνο αποτέλεσμα που θα πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι στο τέλος της να συναντήσετε το Φως του Χριστού που Ανέστη. 

Οι Επίσκοποι μας γράφουν. Έλαβαν με τις πασχάλιες ευχές μας και γνώση της παρουσίας στην ύπαιθρο για το Πάσχα 3 εφημερίων μας,  ενώ παρέλαβαν & το ημερολόγιο τσέπης 2010 
 
Ανάμεσα από τις δεκάδες επιστολές Ιεραρχών παρουσιάζουμε εδώ μερικά αποσπάσματα 

 … Ἡ προσφορά τῆς Ἐνορίας εἶναι μεγάλη και σᾶς συγχαίρω θερμῶς.  
ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ 

… Σᾶς συγχαίρομεν γιά τήν πρωτοβουλία σας αὐτή καί εὐχόμεθα ὁ ἃγιος Θεός μέ τίς 
πρεσβεῖες τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Μυροβλύτου, νά σᾶς χαρίζῃ ὑγεία καί 
δύναμη, καί κάθε εὐλογία στό ἒργο σας. … 

ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος 
… Συγχαίρονεν ὑμᾶς, τούς συνεφημερίους σας καί τούς συνεργάτας ὑμῶν διά τήν ὅλην 
ἐνοριακήν δραστηριότητα. Ἰδιαιτέρως συγχαίρονεν τον π. Λάμπρον Ξεσφύγγην, π. 
Ἰωάννην Μεταξᾶ καί π. Βασίλειον Ταξιαρχιώτην διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπαρχιακῶν 
ἐνοριῶν,  … Αἱ ἀνάγκαι πολλαί. Ὅμως μεγάλη ἡ προσφορά. … 

ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας  Ἀμβρόσιος 
… Εὐχαριστῶ διά τό ἡμερολόγιο καί συγχαίρω. Ἐγνώρισα τόν π. Δημήτριον ἡ εὐχή Του 
μεθ΄ἡμών.                                                                      ὁ Τρίκκης και Σταγῶν Ἀλέξιος 
… Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι καί Σᾶς συγχαίρω δι΄ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς 
ἐνορίας Σας εύχαριστῶντας Σας καί διά τό θαυμάσιο Ἡμερολόγιο.   

ὁ Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος 
… Υ.Γ. Πολύ καλό τό Ἡμερολόγιον.                                                    ὁ Ἡλείας Γερμανός 
… Θερμᾶ συγχαρητήρια διά τήν τόσο πλουσίαν δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας Σας καί πολλάς 
εὐχάς διά συνέχιση τοῦ ὠραίου ἔργου Σας.                                   Ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος 
… Σ΄εὐχαριστῶ γιά τό ὄμορφο ἡμερολόγιο τῆς Ἐνορίας Σου καί παρακαλῶ να δεχθῆς τά 
συγχαρητήριά μου γι΄αὐτό καί γιά ὄλο τό ἐν τῇ Ἐνορία Σου λαμπρόν ἔργο. … 

ὁ Λαρίσης Ἰγνάτιος 
…  Συγχαίρω διά την ἐξυπηρέτησιν ἐνοριῶν, ἐκτός Ἀθηνῶν, ὐπό των συνεφημερίων σας. 
…                                               ὁ Δρυϊνουπόλοεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας. 

… Σέ συγχαίρω γιά τήν καλαίσθητη ἔκδοση ἀλλά κυρίως γιά τήν καλαισθησία τῆς διακονίας 
Σου στην Ἐκκλησιαστική Σου Κοινότητα. … 

ὁ πρ. Αύλώνως Χριστόδουλος 
… Ἐνθυμούμεθα πάντα τον ἀείμνηστον π. Δημήτριον Παπαντώνην.  

Ὁ Φλωρίνης Πρεσπῶν και Ἐορδαίας Θεόκλητος 
… Ἔλαβον μετά μεγίστης χαρᾶς τό προφρόνως ἀποσταλέν μοι Ἡμερολόγιον ἔτους 2010  
τῆς ὑμετέρας ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ὡς καί τήν εὐγενῇ ὓμετέραν ἐπιστολήν καί μετ΄ 
εὐγνωμοσύνης μεγίστης ἐκφράζω ὑμίν τάς ἐγκαρδίους μου εὐχαριστίας καί τάς 
συγχαρητηρίους μου προσρήσεις. …                                               ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ 
… Σᾶς συγχαίρω γιά τό πρός δόξαν Θεοῦ καί ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας μας προσφερόμενο 
ἔργο, εὔχομαι ὑγεία καί δύναμη πολλή Ἄνωθεν γιά περαιτέρω προκοπή καί διακονία… 

ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος 
… Θερμῶς σᾶς εὐχαριστῶ δια την ἀποστολήν τοῦ ώραίου ἐγκολπίου ἡμερολογίου 2010 
τοῦ καθ΄ὑμᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁλοψύχως σᾶς συγχαίρω τόσον διά τήν ἒκδοσιν τοῦ ὃσον καί 
διά τήν πλουσίαν δραστηριότητα τῆς ἐνορίας σας. … 

ὁ Δράμας Παῦλος 
 … Σεῖς καί οἱ συνεφημέριοι σας εἶσθε ᾱξιοι συγχαρητηρίων διά τό πλούσιον ποιμαντικόν 
ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖτε εἰς τήν Ἐνορίαν τῆς Ἀγίας Μαρίνης, άλλά καί διά τήν 
λειτουργικήν ἐξυπηρέτησιν ἀπομακρυσμένων καί ἐμπεριστάτων Ένοριῶν τῆς Πατρίδος 
μας. Ἐλπίζομεν ὅτι μέ πρώτην εὐκαιρίαν θά ἐξυπηρετήσετε καί τήν νησιωτικήν Μητρόπολιν 
μας, ἡ ὁποία ἔχει πολλάς ἁνάγκας. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας θά εἶναι μεγάλη. …  

ὁ Παροναξίας Καλλίνικος 
… Ἑπί δε τούτοις συγχαίρων Ἐσᾶς καί τούς ἐκλεκτούς Συνεργάτας Σας διά τό 
ἀξιοθαύμαστον Ποιμαντικόν Ἔργον πού ἐπιτελεῖται εἰς την Ἐνορίαν Σας, … 

ὁ Ἐπιδαύρου Καλλίνικος  


