Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 6ο Φύλλο 40o

Ιούλιος 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
Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίας Μαρίνης
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
7:30 μ.μ. ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
6:30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ΄ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
8:30 μ.μ. ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ & ΧΟΡΟΙ
11:30 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
6:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ 8:00 π.μ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7:00 μ.μ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ
7:30 μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
8:15 μ.μ. ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
9:00μ.μ. ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Των λατρευτικών εκδηλώσεων θα προστεί ο Μητροπολίτης Ισπανίας και
Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ενώ θα ψάλει πολυμελής χορός υπό την
Διεύθυνση του Μουσικοδιδασκάλου Ηλία Τούμπα
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 16/7

ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

6:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ 8:00 π.μ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
προεξάρχοντος του επισκόπου Νειλουπόλεως κ.Γενναδίου
9:30 π.μ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΛΑΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Την διακονίαν σου πληροφόρησον…
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα
 Το τέλος μια περιόδου είναι αφορμή για μνήμες, καταγραφή & απολογισμό,
αυτοέλεγχο & προγραμματισμό. Εδώ λοιπόν από το τελευταίο φύλλο αυτού του
φυλλαδίου, θα προσπαθήσουμε απλά να καταγράψουμε, κυρίως με εικόνες μία πλούσια
λήξη της ποιμαντικής χρονιάς που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2008.
Τα παιδία μας, το μέλλον & αυτής της Εκκλησιαστικής Κοινότητας, θα είναι οι κυρίως
πρωταγωνιστές, με πρώτα τα παιδιά των 6 κατηχητικών μας συντροφιών. Πήγαν
εκδρομή στις 17 Μαΐου, στην Μονή Ηγαπημένου στο Κλειδί της Βοιωτίας.
Εκεί έκαναν την λήξη της κατηχητικής χρονιάς
με την φιλόφρονα
φιλοξενία της
Ηγουμένης & των
Μοναχών.
Προσευχήθηκαν
έφαγαν, έπαιξαν,
ανέβηκαν στον λόφο
και το απόγευμα έκαναν την γιορτή της λήξης.
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 των Αγίων της
Παλαιάς Διαθήκης» το
οποίο έχει επίμετρο με
έξυπνες & δημιουργικές
ασκήσεις & παιχνίδια
σχετικά με το
περιεχόμενο του.

Μετά τα ζουζουνάκια του παιδικού σταθμού μας. Εκεί στο
κληροδότημα της μακαριστής Ζαχαρούλας Τάτση με κέφι &
ζωντάνια έδωσαν όλο τον εαυτό τους & όσα έμαθαν στην
χρονιά. Έκαναν στις 5/6 μια υπέροχη γιορτή μπροστά στο
καλοκαίρι. Χόρεψαν, τραγούδησαν, έκαναν παραστάσεις.
Μετά τα παιδία των 7 Δημοτικών Σχολείων της Ενορίας μας.
Οι τελειόφοιτοι από αυτά, χαιρέτησαν
το Δημοτικό με αναμνηστικό ενθύμιο
από την ενορία μας, το βιβλίο « η ζωή
των Τριών Ιεραρχών» σε κόμιξ.
Γραμμένο από την Θεολόγο Αγγελική
Καραλή και εικονογραφημένο από
παιδία θα τα συνοδεύει με τις ευχές
όλων για το Γυμνάσιο. Την τελευταία
μέρα της χρονιάς 12/6, στο 3ο & 16ο
Δημοτικά τηρήθηκε & μια άλλη
παράδοση, έγινε η Θεία Λειτουργία στην αυλή του
Σχολείου.
Αλλά
δεν
ξεχάσαμε
πως
υπάρχουν & αλλού παιδιά.
Υποδεχθήκαμε & φιλοξενήσαμε
& φέτος στο Ναό μας, τα
κορίτσια του Δάμαρις 23/6, αλλά
& ομάδα 50 παιδιών από την
Επισκοπή
Λουβλίνου
της
Πολωνίας, στις 5/7, αφού
προηγούμενος τα ξεναγήσαμε
στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, ήρθαν στο Ναό,
παρακολούθησαν Βάπτισμα, παρακάθισαν σε δείπνο &
έφυγαν με αναμνηστικά δώρα, για την υπό την μέριμνα της
ενορίας Αγίου Γεωργίου Διονύσου, κατασκήνωση τους.
Φυσικά δεν αφήσαμε & τους μικρούς μας φίλους στην
ΚΙΒΩΤΟ του ΚΟΣΜΟΥ, την ΜΚΟ παιδικής μέριμνας, που έχει
υπό την ευθύνη του ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος
Παπανικολάου. Παραμονή της μετάβασης τους στην
Κατασκήνωση τους στην Ραφήνα, 9/7 το απόγευμα, το
αυτοκίνητο τους ήρθε στο Ναό και φόρτωσε, λάδι, νερό,
γάλα, ρύζι, ζυμαρικά, ζάχαρη, αλεύρι, & φυτίνη.
Το καθιερωμένο δείπνο για να ευχαριστήσουμε & να τιμήσουμε τους Κατηχητές δεν
έλειψε & φέτος. Με ευλογία ένα μικρό αναμνηστικό, κόσμημα για τις γυναίκες & βιβλίο για

τους άντρες, τους είπαμε
καλό καλοκαίρι για να
καταλήξουμε
με
το
ανέβασμα του Θεατρικού
έργου
«Νεώριο»
στις
14/6, στην αίθουσα του
Πνευματικού μας Κέντρου.
Ηθοποιοί στην Συριανή αυτή ηθογραφία, οι Νέες και οι Νέοι της Ενορίας. Σκηνοθέτες ο π.
Ιωάννης και η Βασιλική Φαλίδα. Είχαμε κάνα δυο χρόνια να ανεβάσουμε θεατρικό στην
Ενοριακή Σκηνή, αλλά φέτος ήταν το κάτι άλλο. Υπέροχα τα παιδία, μέσα σε περίοδο
εξετάσεων & απέδωσαν άριστα. Αξία λοιπόν τους απονεμήθηκε σε όλα, στο τέλος της
παράστασης το Μετάλλιο της Ενορίας.
Επισκέψεις Επισκόπων στην Ενορία
μας δεν έλειψαν. Στην Αγρυπνία για
την Παναγία μας ως Άξιον Εστίν &
τους Αγίους Βαρθολομαίο, Βαρνάβα
& Λουκά τον Νέο Ομολογητή τον
Ρώσο, στις 10/6, προσήλθε &
προσκύνησε στο Ναό μας ο Βικάριος
του Πατριάρχου Μόσχας, Επίσκοπος Λουμπερέτσκι κ.
Βενιαμίν, ενώ στις 15/6 μεταβαίνοντας να ευχηθεί στον
εορτάζοντα
Αρχιεπίσκοπο
μας
κ.
Ιερώνυμο,
επισκέφθηκε τον Ναό μας & ο Βοηθός Επίσκοπος του
Αρχιεπισκόπου Αμερικής & Πρωτοσύγκελλος του
Μητροπολίτου Σικάγο Επίσκοπος Μωκησσού κ.
Δημήτριος.
Ήδη, αποσπάστηκε & έφυγε για δύο χρόνια στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Διάκονος του Ναού μας π.
Δαμασκηνός Φυλακτός, στον οποίο ευχόμεθα καλή διακονία,
στο Ιεραποστολικό Πατριαρχείο της Αφρικής.
Τέλος τοποθετήθηκαν νέες αγιογραφίες στο παρεκκλήσι της
Παναγίας μας. Λείπουν & άλλες, αν κάποιος θέλει & μπορεί,
ας αναλάβει την δαπάνη μίας από αυτές, υπέρ υγείας της
οικογενείας του ή εις μνήμη συγγενών του. Πρεσβύτερος Σεραφείμ
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ.

