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

                                Έτος 7ο Φύλλο 39                          Κυριακή Ε΄ Ματθαίου 27 Ιουνίου 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. Σπυρίδων Μανταδάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 7:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί.  
Παράκληση για τις εξετάσεις των φοιτητών. Δευτέρα 28/6 ώρα 7:30 μ.μ.  
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ Τετάρτη 30 Ιουνίου 7:30 μ.μ. 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ με όρθρο από τις 7:30 
Τρίτη 29 Ιουνίου, Πέτρου & Παύλου των Αποστόλων 
Τετάρτη 30 Ιουνίου, Αγίων 12 Αποστόλων 
Πέμπτη 1 Ιουλίου, Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού 
Παρασκευή 2 Ιουλίου,  Παναγίας των Βλαχερνών 
Σάββατο 3 Ιουλίου, Υακίνθου μαρτ.  
Κυριακή 5 Ιουλίου ΣΤ Ματθαίου, 6:30-9:30π.μ. 
Ανδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Αθηνών του Χωνιάτη,  

Μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου η Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή  
θα τελείται στην Αγία Μαρίνα από 6:30 έως 9:30 π.μ. 

Επόμενες Αγρυπνίες: - 16 /7, Αγίας Μαρίνης – 5 /8, Μεταμορφώσεως. 
Α ν ά π α υ σ o ν  K ύ ρ ι ε… προσευχόμαστε σήμερα 
Για την ανάπαυση των ψυχών των προκεκοιμημένων αδελφών μας, 
Εμμανουήλ Βαμβακούση 9:45 π.μ. Παναγιώτας Αβαρκιώτη 10:30 

 
Διακόπτονται μέχρι τον Οκτώβριο η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων, η 
Παράκληση της Αγίας Μαρίνης, το Απόδειπνο που τελούνται στο ναό μας 
κάθε Τετάρτη & η παράκληση της Παρασκευής στον Άγιο Νεκτάριο. 

 

 
 
 

 

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

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη 
ζωή της Ενορίας μας στο 2010 

 

Τελούσαμε & βραδινή 3η ακολουθία 
χαιρετισμών της Θεοτόκου μέσα στον 
φωτισμένο μόνο από τα κεριά Ναό  

 Ακάθιστος Ύμνος προ 
αντιγράφου της Παναγίας της 

Οστρομπράμσκας 
 

Σχολικό τμήμα παρακολουθεί   
στο Ναό Σαραντισμό βρέφους  

 

 Θ. Λειτουργία στα 3ο & 16ο 
Δημοτικά Σχολεία 14/6  

όπως έγινε & στις 11/6 στο 12ο. 
Έθος πια στη λήξη της χρονιάς.  



Ανάμεσα στα θύματα των 
εμπρηστών Τραπεζικού 
καταστήματος στην Αθήνα, 
ήταν και ο Ηλιουπολίτης 
Επαμεινώνδας Τσάκαλης. 

Την ημέρα της κηδείας του 9/5, με πρόσκληση 
του σωματείου Εργαζομένων, τελέσαμε τρισάγιο 
προ του καταστήματος, ενώ με πρωτοβουλία του 
συναδέλφου του π. Λάμπρου, τελέσαμε στην Αγία 
Μαύρα και εννιάμερο μνημόσυνο για τα θύματα. 

 
 Ο Μητροπολίτης Ηλείας  

κ. Γερμανός ψάλει στον Ναό μας 
κατά τον εσπερινό επί τη μνήμη  
του Αγίου Γερμανού 11/5 

 

Ο Μητροπολίτης Αχελώου  
κ. Ευθύμιος λειτουργός στο Ναό 
μας της Πεντηκοστής 23/5  

 
 Προσκύνημα και Παράκληση στον 
Άγιο Νεκτάριο στην Καμάριζα 

Λαυρίου και ευλογία από τον Γέροντα  
π. Νεκτάριο Βιτάλη 30/5 

 
 

 

Ευλογία άρτων προ του 
Παρεκκλησίου της Παναγίας 

Οστρομπράμσκας, στην Αγρυπνία 
10 >11/6 με την διασωθείσα από 

την εκεί πυρκαγιά εικόνα  
του Άξιον Εστίν  

 

Λίγο πριν την λήξη της κατηχητικής 
περιόδου τα παιδιά των 6 Κατηχητικών 
συντροφιών της Ενορίας μας, πήγαν 
εκδρομή στις 9 Μαΐου, στην Μονή 

Μεταμορφώσεως Λουκούς Κυνουρίας.  
Εκεί με την φιλόφρονα φιλοξενία της 
Ηγουμένης Νεκταρίας & των Μοναχών 
που ανάμεσα τους είναι και η από την 
Ενορία μας προερχόμενη Μοναχή 
Φιλοθέη, προσευχήθηκαν έφαγαν, 
έπαιξαν, πέρασαν μια χαρούμενη μέρα.  

Την επόμενη Κυριακή 16/5 στην αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου του Ναού μας, έκαναν την γιορτή λήξης της 
Κατηχητικής χρονιάς. Τραγούδησαν, πήραν επαίνους οι πιο 
επιμελείς & όλοι έλαβαν για ενθύμιο αλλά και για γνώση & 
άσκηση στις καλοκαιρινές διακοπές, το βιβλίο για παιδιά, 
του Θεολόγου Καθηγητή Ανδρέα Καρίβαλη «Μαθαίνω για 
την ζωή του Χριστού» το οποίο έχει επίμετρο με έξυπνες & 
δημιουργικές ασκήσεις & παιχνίδια σχετικά με το 
περιεχόμενο του. 
Ακόμα στο κληροδότημα της μακαριστής Ζαχαρούλας Τάτση 
τα παιδάκια του παιδικού σταθμού μας, με κέφι & ζωντάνια 
έδωσαν όλο τον εαυτό τους 
& όσα έμαθαν στην χρονιά. 
Έκαναν στις 14/6 μια 

υπέροχη γιορτή μπροστά στο καλοκαίρι. Χόρεψαν, 
τραγούδησαν, έκαναν παραστάσεις. 
Αλλά και τα παιδία των 7 Δημοτικών Σχολείων της 
Ενορίας μας είχαν εκτός της ευλογίας από την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας από τον π. Ιωάννη μέσα στα 
σχολεία τους 12ο, 3ο & 16ο και την παρουσία του π. 
Σεραφείμ ως εκπροσώπου της Ενορίας, στις γιορτές 
λήξης των 9ου και 21ου. Τέλος και φέτος οι τελειόφοιτοι 
από αυτά, χαιρέτησαν το Δημοτικό με αναμνηστικό 
ενθύμιο από την ενορία μας, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
με θέμα την ζωή των Τριών Ιεραρχών. Δουλεμένο από 
τον εκπαιδευτικό Ανδρέα Καρίβαλη, θα τα συνοδεύει 
με τις ευχές όλων για το Γυμνάσιο.  
 

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

Και να μην ξεχνάμε … όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά 
σε θάλασσες, ακτές και τα βουνά μας. 


