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

                                  Έτος 7ο Φύλλο 7o                                              Κυριακή 15 Νοεμβρίου 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 Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:30 το απόγευμα. 

Ιερό Σαρανταλείτουργο των Χριστουγέννων 
Όρθρος & ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθημερινά από τις 7:30 π.μ.  
Μπορείτε να προμηθευτείτε το ειδικά φτιαγμένο ΔΙΠΤΥΧΟ 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ και να το συμπληρώσετε επιστρέφοντας το στο Ναό, για 
να μνημονευθούν στις λειτουργίες αυτές τα ονόματα υπέρ Υγείας και 
υπέρ Αναπαύσεως. Δεν θα γίνουν δεκτά άλλου τύπου χαρτιά γιατί 
μπερδεύονται και χάνονται. Τα ονόματα θα παραλαμβάνει και πρωί και 
απόγευμα ο Νεωκόρος κ. Απόστολος και επί απουσία του η κα Γεωργία 
Δαβίου. 
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). 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. 
Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούμε να 
είναι ζυμωτό, μπορείτε να προμηθευτείτε από την έκθεση του, 
δίπλα στο Ναό ενισχύοντας τους σκοπούς του. Υπεύθυνος κ. 
Χρήστος Παπουτσής. 

=================== Κάθε Κυριακή 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 ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
=======================’======= Κάθε Παρασκευή 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
στο παρεκκλήσι του Αγίου μας, είσοδος από οδό Αγίας Μαρίνης 39 

Αγρυπνία θα τελεσθεί την Παρασκευή  20 Νοεμβρίου και ώρα 8 μ.μ., 
επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Θα προστεί ο Αρχιμανδρίτης 
Κύριλλος Μαρκόπουλος, όπου θα προσκομίσει προς προσκύνηση από 
του κειμηλιοφυλακίου του, την Ιερά Εικόνα της Θεοτόκου ως Φοβεράς 
Προστασίας.  

ανάπαυσον Κύριε .... Σήμερα 15/11 προσευχόμαστε με Ιερά 
Μνημόσυνα, για την ανάπαυση των ψυχών των αδελφών μας 
Αναστασίας Τσιρώνη 9:45π.μ, Χαραλαμπίας Κορωνάκη, 10:15π.μ, 
Αποστόλου Χαλαμπάλα 11:00π.μ. 
 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της ενορίας μας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» 
Σαρωνικού 12 και Σολωμού τηλ 210 9757 403  

 
 Είμαι χρήσιμο χαρτί δώσε με και σε άλλον.  

  Αν σου είμαι άχρηστο, μη με πετάξεις ανακύκλωσε με.  



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 
 

 
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με 
Ιερό Ευχέλαιο που τελέστηκε 
υπέρ υγείας πάντων των εν 
ασθενείας κατακειμένων 
ενοριτών, στις 15/7/2009 και 
ώρα 19.30. 

 
Η ευλογία των άρτων, έγινε 
την παραμονή από τις 17:00 
και ανά 30΄ λεπτά μέχρι τις 
19:30 μπροστά από το 
Παρεκκλήσι της Παναγίας, 
δίπλα στο Καμπαναριό. 

 
Από την λιτή της πανέμορφα στολισμένης 
εικόνος της Αγίας, που είναι αγιογραφικό 
έργο της ενορίτισσας Βασιλικής Σπέντζου. 

 
Αμέσως με το τέλος του Εσπερινού 
στις 20:30 στον προαύλιο του Ναού, 
χώρο με ευθύνη του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου, έγινε Λαϊκό πανηγύρι, με 
παραδοσιακά τραγούδια, που απέδωσε 

μουσικό συγκρότημα με 
ορχήστρα και παραδο-
σιακούς χορούς που 
ξεκίνησε το χορευτικό 
συγκρότημα του τοπικού 
συλλόγου Ηπειρωτών 
Ηλιουπόλεως και 

ακολούθησαν τα μικρά παιδιά 
του συλλόγου Κρητών 
Ηλιουπόλεως, ενώ μέχρι τις 
23:15 χόρεψαν με ιδιαίτερο 
κέφι οι ενορίτες και οι 
προσερχόμενοι. 
 

Των ακολουθιών και της 
Αρχιερατικής Λειτουργίας, 17/7 
προεξήρχε ο Μητροπολίτης 
Ισπανίας & Πορτογαλίας,  Έξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης κ.Πολύκαρπος. 

Το μεσημέρι τελέσθηκε η 
βάπτιση του Μαρίνου – Μηνά 
και το απόγευμα έγιναν η 
Λιτανεία και η Παράκληση. 
Πλήρης παρουσίαση των 
γεγονότων της εορτής, έγινε 
στο φύλλο 2 / 11.10.2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


