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

                      Έτος 6ο Φύλλο 36o                               Κυριακή της Πεντηκοστής, 7 Ιουνίου 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. 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 7:00 το απόγευμα.  
Όρθρος, καθημερινά 7:30 το πρωί.  
Παράκληση για τις εξετάσεις των μαθητών και φοιτητών. 
Δευτέρα 8/6 και ώρα 7:00μ.μ.  
================================================================================================================    Κάθε Τετάρτη  
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
======================’=======================’======================================================’=  Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 

ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Δευτέρα 8 Ιουνίου, Του Αγίου Πνεύματος, Φανερωμένης Λευκάδος, 
Ανακομιδή λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου. 
Σάββατο 13 Ιουνίου, Ακυλίνης μαρτ. Αντιπάτρου Βόστρων 
Κυριακή Αγίων Πάντων, 14 Ιουνίου, Ελισαίου προφήτου, Μεθοδίου Κων/λεως. 

Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης. 
2η Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία θα τελεσθεί πρώτα ο Θεός ξανά τον Οκτώβριο. 

Επόμενες Αγρυπνίες: 
- 16 Ιουλίου, Αγίας Μαρίνης – 5 Αυγούστου, Μεταμορφώσεως. 

«Η παγκόσμια, οικολογική κινητοποίηση τότε μόνο θα 
έχει απτά αποτελέσματα, όταν οι κάτοικοι της Γης 
επιστρέψουν «επί τον κύριον του ουρανού και της 
Γης» (Ψαλμ. 123, 8)». Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β. 

 

Ι Ε Ρ Α    Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α 

Επί τη εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου, ως Άξιον 
Εστίν, εν τη κοιλάδα του Άδειν & την μνήμη των 
Αποστόλων Βαρθολομαίου & Βαρνάβα αλλά & του νέου 
Ομολογητού Ρώσου Οσίου, Λουκά Αρχιεπισκόπου 
Συμφερουπόλεως & Κριμαίας του Ιατρού, την Τετάρτη 
10 Ιουνίου, θα τελεσθεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία, 
από τις 9:00 το βράδυ έως & μετά τα μεσάνυχτα. Θα 
ψαλλεί Μέγας Εσπερινός μετ΄ Αρτοκλασίας, ο Όρθρος 
κα η Θεία Λειτουργία. Αν ο καιρός το επιτρέψει ο 
Εσπερινός θα τελεσθεί προ του Παρεκκλησίου της 
Παναγίας της Οστρομπράμσκας   

 

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



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

Από προπασχαλίως και λόγω των αφιερωμάτων στο Πάσχα, την Γενοκτονία των 
Ποντίων, την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και το κάπνισμα, έχουμε να 
παρουσιάσουμε αναφορές και ειδήσεις, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να 
δημοσιεύσουμε στα 4 τελευταία για φέτος φυλλάδια μας, ξεκινώντας από το παρόν. 

  Την Β΄ στάση των χαιρετισμών 
έψαλλε στο Ναό μας στην 1η 
ακολουθία στον Άγιο Νεκτάριο ο π. 
Βασίλειος, ενώ στην Αγία Μαρίνα την 
2η ακολουθία τέλεσε ο Επίσκοπος 
Νύσσης κ. Ελευθέριος, βοηθούμενος 
από τους π. Σεραφείμ, Ευσέβιο & τον 
διάκονο Δαμασκηνό ενώ την 3η 
ακολουθία ο π. Σεραφείμ. Την Γ΄ 
στάση των χαιρετισμών έψαλλαν 

στον Αγ. Νεκτάριο ο π. Βασίλειος, και στην Αγία 
Μαρίνα την 2η ακολουθία ο π. Ιωάννης & την 3η 
ο π. Σεραφείμ & ο διάκονος Δαμασκηνός, όπου 
προηγούμενος έψαλλαν τους χαιρετισμούς και 

στο Καθολικό της 
Μονής Αγίου Ιεροθέου 
Μεγάρων. Τους Δ΄ 
Χαιρετισμούς έψαλλαν 
στον Άγιο Νεκτάριο ο 
π. Βασίλειος, και στην Αγία Μαρίνα την β΄ 
ακολουθία ο π. Εμμανουήλ και την γ΄ ο π. 
Ιωάννης. Οι 4 στάσεις των Χαιρετισμών 
ψάλθηκαν προ των εικόνων της Παναγίας του 

Ναού μας και αντιγράφου της 
Παναγίας του Χέλμ Πολωνίας.. 
Τον Ακάθιστο Ύμνο προ της 
εικόνος  της Οστρομπράμσκας 
έψαλλαν οι πατέρες του Ναού, 
παρόντος και του Σέρβου π. 
Ευσεβίου ενώ στην αγρυπνία 
που τέλεσε ο π. Σεραφείμ με 
τον διάκονο Δαμασκηνό, 
έψαλλαν από μία στάση και οι π 
Λάμπρος και Ιωάννης. Ο π. 
Λάμπρος έψαλε τους χαιρετισμούς και στην Αγία Ταβιθά του Γηροκομείου. 

 

5η Ιουνίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Με την σκέψη μας στην επόμενη γενιά, περιορισμός σπατάλης νερού και 
ηλεκτρικής ενέργειας, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μπαταρίες, μειώνοντας 
και τον όγκο τους, ποτέ με τα απορρίμματα, αλλά παντού και πάντα,  
ανακύκλωση. Στο Ναό μας, μπορούμε να ανακυκλώσουμε μπαταρίες, 
στους ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο του Ναού, 
ώστε να μην αποτεθούν στη Γη και μολύνουν το νερό.  
Τώρα πια και στο Δήμο μας, την Ηλιούπολη, εκτός τους λαχανί χρώματος 
κάδους για την ανακύκλωση χαρτιού, τοποθετήθηκαν και οι μπλέ για την 
ανακύκλωση συσκευασιών από γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο. Μην 
αμαρτάνουμε ενώπιων Θεού και της Δημιουργίας του, ας αφήσουμε τον 
οχαδερφισμό μας και ας σκεφτούμε το μαύρο αύριο των παιδιών μας. 
Καταστρέψαμε τα πάντα για την καλοπέραση μας, μα οι επόμενες γενιές 
θα κακοπεράσουν και δεν θα είναι ξένοι, θα είναι οι απόγονοι μας. 
Ο Αρχιεπίσκοπος μας κ. Ιερώνυμος, στο μήνυμα του για την ημέρα, μας 
λέει ότι «… Αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία του Θεού το γεγονός ότι οι 
σύγχρονοι άνθρωποι, αν και ζουν σε μια εποχή εκκοσμίκευσης και 
υλοφροσύνης, εν τούτοις έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Πλανήτης μας 
είναι ο «Οίκος» μας, τον οποίον οφείλουμε να διατηρήσουμε και να 
διασώσουμε όσο εξαρτάται από όλους και τον καθένα μας. …Βέβαια, μία 
και μόνο Ημέρα δεν αρκεί, για την διατήρηση της Πανίδος και της 
Χλωρίδος της Γης, ούτε για την διάσωση των πηγών ενέργειας και της 
βιοποικιλίας του Πλανήτη μας. 
Ωστόσο, η 5η Ιουνίου εκάστου έτους πρέπει μάλλον να θεωρείται, ως 
εορτασμός και παγκόσμιος ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και Δημιουργό της 
Γης, καθώς και προς τους συνειδητοποιημένους οικολογικά ανθρώπους, σε 
όλα τα πλάτη και μήκη του Πλανήτη μας, για τα όσα επιτελούν, για το 
οικολογικό πρόβλημα της εποχής μας…» . 
Ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο επικαλούμενος και 
πράσινος Πατριάρχης, γράφει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του, «… Δια 
την  Ορθόδοξον  ημών  Εκκλησίαν,  η  προστασία του περιβάλλοντος,  ως 
θείας κτίσεως, αποτελεί μεγίστην ευθύνην δια τόν άνθρωπον ανεξαρτήτως 
τών  υλικών  η  άλλων  οικονομικών  ωφελειών  τάς  οποίας δύναται αύτη 
να αποφέρη. Τον κόσμον τούτον, τον «καλόν λίαν», ο Παντοκράτωρ 
Θεός εκληροδότησεν εις τήν ανθρωπότητα με τήν εντολήν «εργάζεσθαι 
και φυλάσσειν» αυτόν.  
Λοιπόν, ας ακούσουμε τους Πνευματικούς μας ηγέτες και ας μην 
συνεχίσουμε την αμαρτία μας, κατά του Περιβάλλοντος. Ο Θεός που μας 
έδωσε την γνώση από φιλανθρωπία, δεν θα ανεχθεί την αδιαφορία μας. 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ  ΠΑΝΤΑ Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η 


