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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος: π. Σεραφείµ ∆ηµητρίου 

Πρωινή εφηµερία 9-12  π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 
Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  
Εσπερινός ∆ευτέρα 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 
∆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 η Εκκλησάρισσα κα Χρυσούλα ή 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). 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. 
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. 
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
=======================================’=======================’=============================’=======   Κάθε Παρασκευή 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
στο παρεκκλήσι του Αγίου µας, είσοδος από οδό Αγίας Μαρίνης 39 
Επόµενες Αγρυπνίες στο Ναό µας  
20>21 Νοεµβρίου, Εισοδείων, 23>24 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων 
 

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 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 
 

ÁíÜðáõóïí  Êýñ é å . Σήµερα προσευχόµαστε για την ανάπαυση των 
ψύχων των Παναγιώτου Πρίτση 9:45 π.µ.  

 Βασιλικής Κοντογιάννη 10:30 π.µ.  Ελένης  Βεργίδου 11:00 π.µ.   

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

 Την Κυριακή 9 Νοεµβρίου, λειτούργησε στην Αγία Μαρίνα ο 
Μητροπολίτης Αχελώου κ. Ευθύµιος. Πλήρη αναφορά και φωτογραφίες 
από το πανηγύρι  θα δηµοσιεύσουµε σε επόµενο φύλο. 

 Στις 18/10 οµάδα Ρώσων από την 
κοινότητα της Αγίας Αικατερίνης 
Ρώµης &  άλλες Ρωσικές κοινότητες  
της Ιταλίας επισκέφτηκαν µε τους 
συνοδούς τους κληρικούς, την ενορία 
µας, όπου συµµετείχαν στην Θεία 
Λειτουργία και στην συνέχεια 
παρακάθισαν σε δεξίωση στην 
αίθουσα του Ναού και αναχώρησαν µε 
αναµνηστική  κλειδοθήκη της Ενορίας.   

 

 Την Κυριακή 19/10 µε 
λεωφορείο ενορίτες συνοδευόµενοι 
από τους πατέρες Σεραφείµ 
Λάµπρο & Χρυσόστοµο Βολάντε 
µετέβησαν στην Μονή Οσίου 
Γερασίµου όπου συµµετείχαν στην 
υποδοχή των Μαρτυρικών Ιερών 
λειψάνων, τα οποία  µετέφερε ο 
επιχώριος Μητροπολίτης Κορίνθου 
κ. ∆ιονύσιος και τον Εσπερινό των 
Εγκαινίων του πανηγυρίζοντoς Καθολικού της Μονής. Την εποµένη οι 
πατέρες Σεραφείµ ∆ηµητρίου και Σεραφείµ Καλογερόπουλος συµµετείχαν 
και στα Εγκαίνια και την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Μητροπολίτης  

κ.∆ιονύσιος. Την Μονή Οσίου Γερασίµου συχνάκις εξυπηρετεί λειτουργικά 
ο π. Λάµπρος. 

 Την ∆ευτέρα 20 προς 21/10 επί τη εορτή του  Οσίου Χριστοδούλου 
του εν Πάτµω τελέσθηκε αγρυπνία και Μνηµόσυνο για τον Μακαριστό 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρό Χριστόδουλο από τους Αρχιµανδρίτες 
Σεραφείµ και Χρυσόστοµο Βολάντε & τον ∆ιάκονο Νεόφυτο ∆οντά, µε 
πρωτοψάλτη τον εκ Βόλου Γεώργιο ∆εµελή. Το σιτάρι προετοίµασε η 

Αντιπρόεδρος του Φιλοπτώχου κα Αγγελική Βλαχάκη. Το µεσηµέρι της 
αυτής  ηµέρας ο π. Σεραφείµ µετέβη στο Α Κοιµητήριο όπου µετά του 
Επισκόπου ∆ιαυλείας κ. ∆αµασκηνού τέλεσαν τρισάγιο εις το µνήµα του 
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου. 

 Τελέσθηκε στις 22/10 το 
απόγευµα, η Αρχαιοπρεπής 
Λειτουργία του Αποστόλου Ιακώβου 
του Αδελφοθέου, από τον π. 
Λάµπρο, βοηθούµενο από τον π. 
Σεραφείµ Καλογερόπουλο Το ίδιο 
απόγευµα ο π. Σεραφείµ µε τον 
Αρχιµ. π. Χρυσόστοµο Βολάντε 
συλλειτούργησαν µε 18 κληρικούς 
στην αρχαιοπρεπή λειτουργία που 

τέλεσε ο Αρχιµ. π. Ιάκωβος ∆ελλής στο Ναό Αγίων Αποστόλων Νίκαιας.  
 Το απόγευµα στις 23/10 οι πατέρες 

Σεραφείµ & Χρυσόστοµος συνόδευσαν 
πολυπληθή οµάδα ενοριτών στο Ναό 
Παναγίας Σουµελά Αχαρνών, όπου εκεί  
προσκύνησαν το εκ Ρωσίας ελθών Ι. 
Λέιψανο του Οσίου Σεραφείµ του 
Σάρωφ και τέλεσαν το µυστήριο του 
Ιερού Ευχελαίου, επ΄ ευκαιρία της 
µνήµης του Αποστ. Ιακώβου.  


