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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος: πρωτοπρεσβύτερος Λάµπρος Ξεσφύγγης  

Πρωινή εφηµερία πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης     
Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  
Εσπερινός, καθηµερινά στις 6:00 το απόγευµα.  
Όρθρος, καθηµερινά 7:30 το πρωί.    
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
∆ευτέρα 10/11 Αρσενίου Καππαδόκη Ορέστου µαρ.  

Θεία Λειτουργία και Μνηµόσυνο για τους Κτήτορες επί τη 
12Η ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ  
Τρίτη 11/11, Μηνά, Βίκτωρος, Βικεντίου µαρτύρων.   
Πέµπτη 13/11, Ιωάννου Χρυσοστόµου. 
Παρασκευή 14/11, Αποστόλου Φιλίππου.  
Από 15 Νοεµβρίου καθηµερινά Θ. Λειτουργία για  
το Ιερό Σαρανταλείτουργο των Χριστουγέννων   

Κυριακή  16/11 Ε΄ Λουκά, Ευαγγ. Ματθαίου 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 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
==================’=======================’====================================================’=======          Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 
Επόµενες Αγρυπνίες:  
 20>21 Νοεµβρίου, Εισοδίων. 23>24 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων  

Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 
 

Από 15 Νοεµβρίου αρχίζει και θα γίνει µέχρι τα 
Χριστούγεννα στο Ναό µας, το Ιερό Σαρανταλείτουργο 
(καθηµερινά Θεία Λειτουργία για 40 ηµέρες). 

Μπορείτε να προµηθευτείτε το ειδικά φτιαγµένο 
∆ΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ και να το συµπληρώσετε επιστρέφοντας 
το στο Ναό, για να µνηµονευθούν στις λειτουργίες αυτές τα 
ονόµατα υπέρ Υγείας και υπέρ Αναπαύσεως. ∆εν θα γίνουν δεκτά 
άλλου τύπου χαρτιά γιατί µπερδεύονται και χάνονται. Τα ονόµατα 
θα παραλαµβάνει και πρωί και απόγευµα ο Νεωκόρος κ. 
Απόστολος. 
  Όσοι επιθυµείτε µπορείτε να αναλάβετε από µία 
Λειτουργία. Θα δηλώσετε στο γραφείο του Ναού µας ποια µέρα 
επιλέγετε και θα προσκοµίσετε από την παραµονή πρόσφορο, 
γλυκό κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 
κεριά Αγίας Τραπέζης (µικρές λαµπάδες). Τα παραπάνω είδη, 
εκτός του πρόσφορου που συνιστούµε να είναι ζυµωτό, 
µπορείτε να προµηθευτείτε από την έκθεση δίπλα στο Ναό 
ενισχύοντας τους σκοπούς του. Υπεύθυνος κ. Παπουτσής. 
Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθηµερινά τα απαραίτητα για την 
τέλεση της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικά αληθινό 
το «τα σα εκ των σων Συ προσφέροµεν» για τον καθένα από 
εµάς. 

 

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ … προσφέρετε χρήµατα ή 

τρόφιµα, λαµβάνοντας πάντα σχετική απόδειξη. 

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

 Την Κυριακή 2 Νοεµβρίου, λειτούργησε στην Αγία Μαρίνα ο Επίσκοπος 
∆ιαυλείας κ. ∆αµασκηνός οποίος και τέλεσε 
την εις διάκονον χειροτονία, του την 
προηγουµένη 1/11 καρέντος Μοναχού 
∆αµασκηνού κατά κόσµο Κωνσταντίνου 
Φυλακτού, µε συλλειτουργούς του, τους 
Αρχιµανδρίτες Προκόπιο Γεωργίου από Αγ. 
Αικατερίνη Πετραλώνων, Ισίδωρο Σαλάκο 
από Κοιµήση Θκου Ηλιουπόλεως Καϊρου, 
Χρυσόστοµο Βολάντε από Ρώµη, Αθανάσιο 
Σουλτάνωφ από Αγιο Ιωάννη της Ρίλλας 
της Βουλγαρικής κοινότητας Αθηνών, 
Αρκάδιο Ραζνύ από Αγίους Αναργύρους 
Σούπρα Καϊρου, & τους π. Εµµανουήλ, π. 
Λάµπρος & π. Χρήστο Γκιτέρσο, µετά των 
∆ιακόνων Ιωαννίκιου Κουλιανόπουλου, Νεόφυτου ∆οντά και ∆αµασκηνού 
Αλαζραϊ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Ιώβ Κουµούτση της Μητροπόλεως 
Γυθείου και Οιτύλου, Ιωακείµ ∆ούµα της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, 
συµπροσευχοµένων και ετέρων κληρικών.  

Μετά το τέλος της Λειτουργίας διανεµήθηκαν 
σε όλους τους εκκλησιασθέντες αµφίπλευρη 
εικόνα µε τους αγίους Κωνσταντίνο τον 
Μεγάλο και Ιωάννη τον ∆αµασκηνό των 
οποίων τα ονόµατα έφερε ως λαϊκός και φέρει 
πλέον ως µοναχός ο π. ∆αµασκηνός και από 
την άλλη πλευρά σύνθεση µε τους αγίους, 
Ακινδύνους που εόρταζαν την ηµέρα και 
Μαρίνα και Νεκτάριο εφόρους του Ναού, µε 
την αίτηση «Μνήσθιτι εν ταις προσευχαίς 
∆αµασκηνού Φυλακτού του χειροτονηθέντος 
∆ιακόνου υπό ∆αµασκηνού του ∆ιαυλείας …» 
καθώς και γλυκίσµατα που προετοίµασαν 
τέσσερεις γενιές γυναικών, η προγιαγιά, η 

γιαγιά, η µητέρα και η αδελφή του χειροτονηθέντος. Να είναι ΑΞΙΟΣ. 
(φωτορεπορτάζ θα κάνουµε σε επόµενο φύλλο) Στον Άγιο Νεκτάριο 
λειτούργησε ο π. Σπυρίδων, ο π. Ιωάννης λειτούργησε στο Κοιµητήριο 
Ηλιουπόλεως ενώ ο π. Βασίλειος δήλωσε ότι παρέµεινε στο νοσοκοµείο 
στο πλευρό της ασθενούς µητέρας του.  

 Μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε η Ενορία µας 
πένθησε τον 16χρονο ενορίτη, Παναγιώτη 
Κολοβό που έφυγε µε την εξαδέλφη του Μαρία 
στις 12/08, συνεπεία τροχαίου στον τόπο 
καταγωγής των γονιών τους τον Άγιο Πέτρο 
Κυνουρίας. Η κηδεία του Πάνου, έγινε από τον 
Ναό µας.  
Ακόµα αντιπροσωπεία από συνεργάτες του Ναού 
µε τον π. Σεραφείµ & τον π. Χρυσόστοµο 
Βολάντε µετέβησαν στον Καρδαµά Ηλείας όπου 
συµµετείχαν στην κηδεία της ενορίτισσας Ελένης 
Λούκα, κατά σάρκα αδελφής του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτου Ηλείας κ. 
Γερµανού, ενώ ο π. Σεραφείµ µετέβη στο Καρδαµά συνοδευόµενος από 
τον π. Σεραφείµ Καλογερόπουλο όπου συµµετείχαν και στο 40ήµερο 
µνηµόσυνο της µακαριστής.    

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  Κάθε Κυριακή µετά την Β΄ Θεία 
Λειτουργία και 11:15 αφού θα έχουν τα παιδία µας την δυνατότητα να 
παίρνουν ένα µικρό πρωινό γεύµα για να µπορούν να συµµετέχουν 
προηγουµένως, και στη Θεία Μετάληψη, θα συναντώνται στις Κατηχητικές 
Συντροφιές µέχρι 12:30 & µετά παιχνίδι µέχρι τις 13:00. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Κάθε πρώτη Κυριακή του Μήνα στις 7.00µ.µ. Μετά 
το Απόδειπνο κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο π. Σεραφείµ, για νέους 
κυρίως, χωρίς θέµα και για όλα τα θέµατα, χωρίς περιορισµούς και για του 
καθενός το τι, το πώς, και το γιατί, βρίσκεται στο Ναό µε διάθεση 
επικοινωνίας και αναζητώντας απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις µας. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 7 
το βράδυ, ο π Ιωάννης αναλύει Αγιογραφικά & άλλα Πνευµατικού 
ενδιαφέροντος θέµατα.  
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
 κάθε βδοµάδα στην αίθουσα της οδού Γερανείων 3,  
∆ευτέρα 4.30 µ.µ. κύκλος γυναικών και άλλος Πέµπτη 5.00 µ.µ.  
∆ευτέρα 6.00 µ.µ. κύκλος ανδρών & άλλος Τετάρτη 5.30 µ.µ. 
Τρίτη 4.30µ.µ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευµατικού Κέντρου 
 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός της ενορίας µας  
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Σαρωνικού 12 και Σολωµού τηλ 210 9757 403 
Γνωρίστε τον σταθµό, και τα στελέχη του. Στείλτε τα παιδία σας, για µια σωστή αγωγή. 


