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

               Έτος 8ο Φύλλο 8                                                              21 Νοεμβρίου 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.

 

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συζήτησε 
σχετικά με την «κάρτα του πολίτη» κατά την τακτική σύγκλιση της 
Ιεραρχίας τον παρελθόντα Οκτώβριο και στο ανακοινωθέν της περιέλαβε 
ότι «με ανύστακτο και στοργικό ενδιαφέρον μελετά με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, ζητήματα που ενδέχεται να κρύβουν κινδύνους 
αλλοιώσεων και αλλοτριώσεων της πίστεως η της εθνικής και κοινωνικής 
μας ζωής, όπως η κάρτα του πολίτη, θέματα που αφορούν την διδασκαλία 
των Θρησκευτικών, της Ιστορίας και της Γλώσσης στα Σχολεία, το 
Μεταναστευτικό και άλλα, προκειμένου συντόμως να καταθέσει τις 
απόψεις Της στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και να ενημερώσει τον 
Λαό του Θεού».  
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/anakoinothenta.asp?id=1228&what_sub=announce 
Επιπλέον η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στην συνεδρία της 12ης   
παριππεύσαντος Οκτωβρίου «αποφάσισε να αναθέσει στη Συνοδική 
Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και στην Ειδική 
Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την από κοινού μελέτη σε 
συνεργασία με ειδήμονες Καθηγητές των τομέων της Ορθοδόξου 
Δογματικής, του Συνταγματικού Δικαίου και της Πληροφορικής και την 
υποβολή σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχετικής εισηγήσεως, για το 
ζήτημα της εκδόσεως της «Κάρτας του Πολίτη»   
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=1232&what_sub=d_typou 
Τέλος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμος, στις 30 Οκτωβρίου,  συναντήθηκε με τους πέντε 
αστυνομικούς που δεν δέχθηκαν να παραλάβουν τη νέου τύπου 
υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 

πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου και, όπως τόνισε απευθυνόμενος στους 
πέντε αστυνομικούς, οποιαδήποτε κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 
προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου βρίσκει σύμφωνη 
την Εκκλησία. Υπογράμμισε δε πως το θέμα τους θα εξετασθεί με τη 
δέουσα προσοχή στις προσεχείς συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου. 
www.archdiocese.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=650:30102010&catid=19:2
010-01-26-08-03-09&Itemid=268 
Παρακαλούμε λοιπόν αδελφοί, να προσεύχεσθε, να μελετάτε την Αγία 
Γραφή, να στέκεσθε  κοντά στους ποιμένες Σας,  επαναλαμβάνοντας εν 
κατακλείδι τα του Αποστόλου Παύλου στις δύο προς Θεσσαλονικείς 
επιστολές Του. Σᾶς παρακαλοῦμεν δέ, ἀδελφοί, νὰ ἀναγνωρίζετε ἐκείνους 
ποὺ κοπιάζουν μεταξύ σας καὶ εἶναι προϊστάμενοί σας ἐν Κυρίῳ καὶ σᾶς 
νουθετοῦν, καὶ νὰ ἔχετε πρὸς αὐτοὺς πολὺ μεγάλην ἐκτίμησιν καὶ ἀγάπην 
διὰ τὸ ἔργον τους. Νὰ ἔχετε μεταξύ σας εἰρήνην. (Α΄Θεσσαλονικείς 
κεφάλαιο 5, 12-13)  
Ὅσον ἀφορᾷ, ἀδελφοί, τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
τὴν συνάντησίν μας μὲ αὐτόν, σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ μὴ σαλευθῆτε 
γρήγορα ἀπὸ τὴν ὀρθὴν κρίσιν, οὔτε νὰ θορυβηθῆτε, εἰτε διὰ πνεύματος 
εἴτε διὰ λόγου ἢ δι ἐπιστολῆς ποὺ νὰ προέρχεται δῆθεν ἀπὸ μᾶς καὶ νὰ 
σᾶς εἰδοποιῇ ὅτι ἔφθασε ἡ Ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. Ἂς μὴ σᾶς ἐξαπατήσῃ 
κανεὶς κατὰ κανένα τρόπον, διότι δὲν θὰ ἔλθῃ ἡ Ἡμέρα ἐκείνη ἐὰν δὲν 
ἔλθῃ πρῶτα ἡ ἀποστασία καὶ φανερωθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς 
τῆς ἀπωλείας, (Β΄Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 2, 1-3) 
 



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Ιωάννης Μεταξάς 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 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. 
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία Λειτουργία. Θα 
δηλώσετε στο γραφείο του Ναού μας ποια μέρα επιλέγετε και  
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, 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 
Επόμενες Αγρυπνίες                     29>30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου. 

============================  Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 21:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
========================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 

 

Είμαι χρήσιμο χαρτί δώσε με και σε άλλον.  
Αν σου είμαι άχρηστο, μη με πετάξεις ανακύκλωσε με. 

 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    
Ομιλία για γονείς και όχι μόνο …  

Την Παρασκευή στις 26 Νοεμβρίου και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα του 
πνευματικού κέντρου θα μιλήσει η ψυχολόγος  κ. Κόλλια Καλλιόπη με 
θέμα: «Γιατί δεν μας ακούν τα παιδία μας;» 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία, τα 
παιδιά μας, αφού κοινωνήσουν και πάρουν πρωινό γεύμα στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου, συμμετέχουν στα κατηχητικά τους μαθήματα. 
Αμέσως μετά με ομαδικά παιχνίδια αναπτύσσουν την ευγενή άμυλα.  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κάθε Τετάρτη στο Ναό μας στις 7:00μ.μ., 
μετά την Παράκληση στην Αγία Μαρίνα και με συντονιστή τον Διάκονο π. 
Δαμασκηνό Φυλακτό, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Θεία 
Λατρεία. Θα ακολουθεί το Απόδειπνο με Χαιρετισμούς  στις 8 00 μ.μ. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο π. Σεραφείμ, 
περιμένει μετά το Απόδειπνο όσους νέους θέλουν να αναζητήσουμε 
απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις μας. Και μία φορά τον μήνα στο 
Πνευματικό κέντρο του Ναού μας, συναντώνται νέοι και συζητούν, με την 
ευθύνη του συλλόγου ο Ιερός Αυγουστίνος.  

Επόμενη συνάντηση Κυριακή 21/11/2010 στις 8 το βράδυ. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 
7 το βράδυ, ο Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς, αναλύει θέματα Αγιογραφικά 
& άλλα Πνευματικού ενδιαφέροντος. 
 

 

Ο κόσμος Γέροντα, ρωτάει τι να κάνει σχετικά με τις νέες ταυτότητες. 
 

- Εσείς καλύτερα, όταν σας ρωτούν, να τους λέτε να συμβουλεύονται τους 
πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή να δουν πως θα ενεργήση η 
Εκκλησία, γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις 
απαντήσεις. Αφού ξεκάθαρα το γράφω στο φυλλάδιο "Σημεία των καιρών", ας 
ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με την συνείδηση του. Βέβαια μερικοί είπαν: "Ε, 
αυτά είναι μια γνώμη ενός καλογήρου, δεν είναι η θέση της Εκκλησίας". 
Εγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τα λόγια του 
Χριστού, του Ευαγγελίου, γιατί την δική μας γνώμη πρέπει να την υποτάσσουμε 
στο θέλημα του Θεού, που εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. 

 

Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης 
 

 

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 


