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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Εµµανουήλ Βασιλάκης 
Εκτός των µεγάλων εορτών οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες 

θα τελούνται στο παρεκκλήσι του Αγ. Νεκταρίου. 
Εσπερινός  Σάββατο έως Πέµπτη στις 5:30 το απόγευµα.   
Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων  - Όρθρος, 

& ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθηµερινά 7:30 το πρωί. 
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 ειδών 
ευλαβείας, δίπλα στο Ναό ενισχύοντας τους σκοπούς του.     
=====================================================  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 ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
=======================================’=======================’=============================’=======   Κάθε Παρασκευή 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
στο παρεκκλήσι του Αγίου µας. 

 Αγρυπνία στο Ναό µας 23>24 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων 

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2008 
 Στις 14 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί και στην ενορία µας πόρτα- 
πόρτα ο έρανος της Αγάπης. 
Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην προσπάθεια αυτή ως 
εθελοντές. ∆ύο ώρες από την Κυριακή µας, δοσµένες σ΄ αυτόν 
τον αγώνα της Εκκλησίας είναι πάντα όφελος για τον καθένα και 
όλους µας, και ιδιαίτερα του πτωχούς αδελφούς µας.   
Επιπλέον µέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009,  στην είσοδο του Ναού θα 

διατίθενται κουπόνια του Εράνου µετά τις Ακολουθίες. 
 

Πήγαινε και εσύ 
Εθελοντική Αιµοδοσία στο ∆ήµο µας, θα γίνει σήµερα 30/11 & 
7/12 στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Σοφ. Βενιζέλου 114. Ώρες 9-13. 
Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών πραγµατοποιεί σήµερα Κυριακή 30 Νοεµβρίου από 
9π.µ.-6µ.µ. Χριστουγεννιάτικη εορταγορά µε µεγάλες ευκαιρίες σε 
ρούχα, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα στολίδια και καλαίσθητα 
δώρα, στο Πολιτισµικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων Αίθουσα: 
Κόντογλου Ακαδηµίας 50 Τηλ: 210 3841536, 210 3811274 e-
mail:keso@otenet.gr  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ - Το ∆ιήµερο 13-14 
∆εκεµβρίου 2008 και τις ώρες από 10:00 – 20:00 θα λειτουργήσει 
στον Αγ. Νικόλαο Ρηγίλλης η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Ε∆ΑΝΙ 
µε πολλά χριστουγεννιάτικα δώρα, χειροποίητες κατασκευές και 
σπιτικά γλυκίσµατα. 
Ανάπαυσον Κύριε … σήµερα προσευχόµαστε για την αναάπαυση των 

ψυχών των Ευσταθίου Κουρή 9:45π.µ.,  
Παναγιώτας Σκάµνου – Μαρίνου 10:15π.µ. & Μαρίας Κώτση 10:45π.µ. 
Χαρτί πλαστικό αλουµίνιο µπαταριές πάντα ανακύκλωση 

«Αν δεν κάνουµε τη γη Παράδεισο, µπορούµε να την 
εµποδίσουµε να γίνει Κόλαση». Έτσι κατέληξε την συνέντευξη 
του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος στην Ελευθεροτυπία αποσπάσµατα 
της οποίας παραθέτουµε παρακάτω. 
-Στη ζωή µου έχω µια γενική αρχή: ∆εν µ' ενδιαφέρει η εικόνα που θα 
κοµίσει κανείς από το φαίνεσθαι, αλλά να γίνει έργο που θα µιλήσει 
εκείνο κάποια στιγµή. Και βέβαια λειτουργώ συνέχεια, αλλά δεν 
βγάζω ανακοινώσεις γι' αυτό. Από την αρχή νοµίζω ότι είχα δύο 
δρόµους να διαλέξω: Να µιλάω και νοµίζω ότι µπορώ να µιλήσω ή να 
σιωπώ και να σκέπτοµαι. …∆εν θέλω να ακολουθήσω αυτή τη 
γραµµή. Προτιµώ κάποτε να µιλήσουν τα έργα και να σβήσουν τα 
συνθήµατα. Έτσι θα πορευθώ. Με στόχο όχι τα φαραωνικά έργα, 
αλλά εκείνα που θα σκεπάσουν τον πόνο των συνανθρώπων µας. 
-Το φαινόµενο Βατοπεδίου µάς έχει προβληµατίσει πολύ. Μας έχει 
πονέσει κι όλοι είµαστε σε αγωνία πώς θα καταλήξει. Οπωσδήποτε θα 
έχει επιπτώσεις στο χώρο της Εκκλησίας. Πρέπει, όµως, να έχουµε 
υποµονή να δούµε πού θα καταλήξει το θέµα, το οποίο ωστόσο έχει 
και παραµέτρους που πρέπει να µας προβληµατίσουν κι εµάς και 
εκείνους που είναι έτοιµοι για επίθεση κατά της Εκκλησίας. Και εννοώ 
όσους µιλούν ήδη για χωρισµό εκκλησίας-πολιτείας. 
Ένας θεσµός όπως είναι η Εκκλησία δεν έχει καθήκον να αξιοποιήσει 
την περιουσία της για να αντιµετωπίσει τα οποιαδήποτε λειτουργικά 
έξοδά της στην πορεία της διακονίας της; Άλλη µία παράµετρος είναι 
ότι ενώ ζούµε σε µια συντεταγµένη πολιτεία που δέχεται την ατοµική 
ιδιοκτησία, έχουµε µια διαφορετική αντιµετώπιση. Ένα ερώτηµα είναι 
τι χρειάζεται την περιουσία η Εκκλησία. 
Τη χρειάζεται όχι για τους ιερείς και αρχιερείς, αλλά για να έχει τη 
δυνατότητα να κάνει ελεύθερα το έργο της. Η υστέρηση και στον 
άνθρωπο και σε οποιονδήποτε φορέα γεννά τη στέρηση της 
ελευθερίας. Άλλη µία παράµετρος που δείχνει πολλές φορές την 
επιπόλαιη αντιµετώπιση ζητηµάτων στον τόπο µας είναι κι όσα 
λέγονται για τα χρυσόβουλα, µολυβδόβουλα, για τον αχτιναµέ ή τα 
έγγραφα όπου στηρίζονται η Μονή Σινά, το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύµων ή το Οικουµενικό Πατριαρχείο, που θέλει να 
υπερασπιστεί την περιουσία του. Όταν αυτά τα βλέπουµε απαξιωτικά 
και τα εκµηδενίζουµε εµείς οι ίδιοι, γιατί έχουµε απαίτηση από άλλα 
κράτη να τα σέβονται. 
 

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

 Την Κυριακή 23 Νοεµβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι π. 
Σεραφείµ, Εµµανουήλ & Λάµπρος, στον Άγιο Νεκτάριο οι π. Σπυρίδων & 
Βασίλειος, ενώ ο π. Ιωάννης στο Κοιµητήριο Ηλιουπόλεως.  

  Με τίτλο Οι «πράσινοι» παπάδες Οικολογικές παρεµβάσεις σε 2 ναούς, 
η εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ / Σαββατοκύριακο 25-26 Οκτωβρίου 2008, 
δηµοσίευσε άρθρο του δηµοσιογράφου Μάνου Χαραλαµπάκη µε την  
παρακάτω αναφορά στην Ενορία µας. 


