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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: πατέρες
Σεραφείμ, Εὐσέβιος & Δαμασκηνός.

Ἀπὸ Κυριακή των
Βαΐων μὲ καθήκοντα
ἀναπλήρωσης τοῦ ἐφημερίου
του Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Στοκχόλμης. Ἐκεῖνος
ἐξυπηρέτησε τὶς κοινότητες
Οὐψάλας, Μάλμε καὶ
Κοπεγχάγης. Στὴν Οὐψάλα ἀπὸ
Μεγάλη Τρίτη ἀνέλαβε
ὁ π. Παναγιώτης.
Λέγω
Μετὰ τὴν λειτουργία τῆς Βαϊοφόρου,
ἐγώ...
ἔκανα 4 Σαραντισμούς. Δὲν μοῦ εἶχε συμβεῖ νὰ
κάνω πάλι ὁμαδικὰ τὴν ἀκολουθία. Τὴν χάρηκα.
Σὲ λίγη ὥρα ὁ ἐπίσκοπος ἔκαμε ἕνα Χρίσμα εἰσόδου
στὴν Ἐκκλησία ἐκ τῆς Λατινικῆς πλάνης. 73 νέοι Ὀρθόδοξοι στὰ
3 καὶ κάτι χρόνια της ποιμαντορίας τοῦ 3ου ποιμενάρχου τῶν
Ὀρθοδόξων των Βορείων Χωρῶν.
Ἐξομολογήσεις καὶ ἐπικοινωνία μὲ ἀνθρώπους ποὺ πῆγαν
ἐκεῖ, γιὰ νὰ ἑξασφαλήσουν τὸ ζεῖν. Παντοῦ ὅμως θὰ βρεῖς κάποιον
ποὺ ἔζησε, πέρασε ἢ ἔχει κάποια σχέση μὲ τὴν ἐνορία, την Αγία
Μαρίνα Ἡλιουπόλεως. Στὸ ἀναλόγιο, ὅταν τὸ ζήτησα ἄμεσα
παραχώρηση τῆς ὑμνωδίας ἀπὸ πρωτοψάλτη, λαμπαδάριο καὶ
τοὺς δομέστιχους. Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ξεχάσουμε ὅτι σὲ κάποια μέρη
τοῦ κόσμου, κάναμε καὶ τὸν παπὰ καὶ τὸν ψάλτη καὶ τὸν νεωκόρο.
Διαπεράσαμε τὴν ἑβδομάδα τῶν Παθῶν,
παρακολουθώντας τοῦ ποιμένος τὰ παθήματα, τὴν ἀγωνία γιὰ
τὸ ποίμνιο. Ἀπὸ κράτος εἰς κράτος καὶ ἀπὸ ἐνορία εἰς ἐνορία. Καὶ
καθημερινὰ μέριμνα γιὰ τὰ παιδιά. Νὰ νιώθουν τὸ ναὸ σπίτι τους,
γιὰ νὰ ὑπάρξει μέλλον. Ἔκανε κληρικοὺς ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους,
πράγμα ποὺ ἐξασφαλίζει μιὰ μονιμότητα. Ἀναζητᾶ συνεχῶς νὰ
προσλάβει γιὰ τὰ κενά των ἐνοριῶν, ἱερεῖς μὲ ἱεραποστολικὸ
φρόνημα. Ἵδρυσε ἐνορίες ἐκ
τοῦ μηδενός. Διαρκῆς ἀγώνας
συντήρησης καὶ ἐπαύξησης σὲ
συνθῆκες δύσκολες.
Οἱ χαμένες εὐκαιρίες τοῦ
παρελθόντος γιὰ τὴν ἐπαρχία,
δὲν πτοοῦν τὴν ἀρχιερατεῖα του.
Πρέπει νὰ συντηρηθεῖ ὁ ναός, τὸ λέει καὶ τὸ ξαναλέει. Μετ’
ἐπιμονῆς προσπαθεῖ νὰ ἱερουργεῖ κατὰ τὴν τάξη τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Καὶ μετὰ οἱ ἀγάπες. Οἱ ἐνορίτες
ὁλοπρόθυμα ἀνταποκρίνονται στὶς παρακλήσεις καὶ προσκλήσεις
του.
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συνεχίζεται

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Τρίτη 1/5,

Ἱερεμίου προφήτου,
Ἰσιδώρας ὁσίας.
Τετάρτη 2/5,

Μεσοπεντηκοστής.
Σάββατο 5/5,

Εἰρήνης, Ἐφραὶμ
ἐν Νέα Μάκρη μαρτύρων.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ Σαμαρείτιδος 6/5,
Ἰώβ δικαίου. Σεραφεὶμ ἐν Δομβῶ
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.
μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00
π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου,

> Παρακλήσεις

Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
στὶς 18:00

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί
τῆς Παναγίας στίς 20:00

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε Κυριακή στίς 11:00
καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέρος Γ΄
Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου
Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ τὸ ἀπὸ 13 Ἰουνίου 2014
Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, «Μετὰ τὴν νέαν
διάταξιν τοῦ ἄρθρου 2 πάρ. 2 πέρ. Ἰ΄ τοῦ ν. 4030/2011
( ἄρθρον 53 πάρ. 1 τοῦ ν. 4178/2013) διὰ τὴν ἐκτέλεσιν
πάσης καλλιτεχνικῆς ἐργασίας εἰς ἐκκλησιαστικὸν
κτίριον νομικοῦ προσώπου τοῦ ν. 590/1977 (Ἐνορία,
Μονή, Μητρόπολιν, Προσκύνημα, Ἵδρυμα κ.λπ.) ἢ
ἰδιωτικὸν Ναὸν ἀπαιτεῖται καὶ ἀρκεῖ ἡ καλλιτεχνικὴ
ἄδεια, ἡ ὁποία ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Υ.ΔΟΜ. τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατόπιν συμφώνου γνώμης
τοῦ ΚΕ.Σ.Ε.Α., ἄνευ τῆς ὁποίας ἀπαγορεύεται ἡ
ἔναρξις καλλιτεχνικῆς ἐργασίας, εἴτε ὁ καλλιτέχνης
εἶναι ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ Ἐπιμελητήριον Εἰκαστικῶν
Τεχνῶν εἴτε ὄχι. Ὅσον ἀφορᾶ, κατὰ τὰ λοιπά, εἰς τὰ
δικαιολογητικὰ καὶ τὰς προδιαγραφᾶς τῶν μελετῶν διὰ
τὰ καλλιτεχνικὰ ἔργα, συμφώνως πρὸς τὸ ὑπ’ ἀριθμ.
2851/7-8-2001 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου :
1. Εἰκονογράφησις Ἱερῶν Ναῶν
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ…

ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ
ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ;

Ἀναρωτιώμαστε ἂν ὑπάρχει κάποιος ἰδιώτης
ἡ ἐπαγγελματίας ποῦ βάφει τὸ σπίτι του ἀπὸ
κάτω πρὸς τὰ πάνω; Ε, στὸ ναὸ τοῦ Κοιμητηρίου
αὐτὸ ἐκάναν οἱ ὑπεύθυνοι. Κόλησαν τοὺς
μουσαμάδες μὲ τὶς εἰκόνες στὸ κάτω μέρος τοῦ
ναοῦ καὶ ἂν βρεθεῖ κάποιος νὰ συμπληρώσει
τὴν ἁγιογραφία ἀπὸ πάνω, θὰ καταστρέφει τὰ
ἀποκάτω μὲ τὶς κόλες καὶ τὶς μπογίες ποὺ θὰ
τρέχουν. Ποιὸς θὰ ἔκανε στὸ σπίτι του αὐτὲς τὶς
ἀπερισκεψίες; Ἃς ὄψονται...

Ο προτεινόμενος ἁγιογράφος δέον ὅπως :
α) Προσκομίζη τὰ κάτωθι:
- Εικονογραφικόν πρόγραμμα ὁλοκλήρου του Ναοῦ,
εἰς κλίμακα 1:50.
- Τεχνικήν ἔκθεσιν, ἀφορώσαν εἰς τὸν τρόπον
ἐφαρμογῆς τῆς ἒργασίας, μὲ ἀναφορὰν εἰς τὰ
προτεινόμενα ὑλικά.
- Έγχρωμα ἀναλυτικὰ σχέδια λεπτομερειῶν, εἰς
κλίμακα 1:10 (κεφαλὴν Παναγίας, ἐὰν πρόκειται διὰ
Πλατυτέραν, κεφαλὴν Παντοκράτορος, ἐὰν πρόκειται
διὰ τροῦλλον. Ἐὰν πρόκειται διὰ σύνθεσιν, κεφαλὴν
τοῦ κυριωτέρου προσώπου τῆς συνθέσεως).
- Λεπτομερή χρωματικὴν μελέτην του πρὸς
ἁγιογράφησιν τμὴματος, εἰς κλίμακα 1:20.
- Φωτογραφίας τοῦ τμήματος τοῦ Ναοῦ, τὸ ὁποῖον
πρόκειται νὰ ἁγιογραφηθῆ.
β. Ἐὰν πρόκειται διὰ συνέχισιν ἁγιογραφήσεως ἀπὸ
ἄλλον καλλιτέχνην, τότε δέον ὅπως προσκομισθοῦν
σχέδια, τὰ ὁποῖα θὰ δεικνύουν πόση ἐπιφάνεια ἔχει
ἁγιογραφηθῆ καὶ πόση ἐπιφάνεια εἶναι λευκή. Ἐπίσης,
φωτογραφίας τῆς ἤδη ὑπαρχούσης ἁγιογραφήσεως ἢ
πλήρη ἔγχρωμον μελέτην διὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἡ ὁποία
πρόκειται νὰ ἱστορηθῆ, εἰς κλίμακα 1:20.»
Συνεχίζεται...
ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Ἀνακύκλωση τηγανισμένων
λαδιῶν καὶ μαγειρικῶν
λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Μαρίνας κάθε μέρα
7:30-19:30 στην είσοδο του Ναού καὶ
γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου μεταφορᾶς
κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο.
Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων
(facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),
ἀπό ck.agmarina@gmail.com
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30.
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.

