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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἡ πολυφωνικὴ χορωδία 
τοῦ Ναοῦ μας, «Ἅγιος 

Ἀλέξανδρος», γιὰ δεύτερη συνεχῆ 
χρονιὰ ψάλλει τὴν 2η καὶ τὴν 4η 
Κυριακὴ κάθε μήνα, στὴν Β’ Θεία 
Λειτουργία, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ  
Ἄγ. Νεκταρίου.
Μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της, 
συμβάλλει στὴν σεμνὴ καὶ 
κατανυκτικὴ τέλεση τῆς 
Θείας Λειτουργίας. Εἶναι μιὰ 
ἀφιλοκερδὴς προσφορὰ ὅλων των 

μελῶν της, πρὸς τὸν κάθε 
ἕναν ποὺ προσέρχεται 
νὰ ἐκκλησιαστεῖ καὶ νὰ 
προσευχηθεῖ.

Ἡ χορωδία μας, εἶναι 
στὴν διάθεση ὅποιου, 

ἐνορίτη ἢ μή, θέλει νὰ ἐνταχθεῖ 
στοὺς κόλπους της καὶ νὰ 
συμψάλλει στὴν Θεία Λειτουργία.
Ἄντρες κάθε ἡλικίας ποὺ θὰ 
ἤθελαν νὰ δοκιμάσουν, θὰ γίνουν 
δεκτοὶ μὲ χαρὰ στὴν χορωδία 
καὶ θὰ πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι δὲν 
ἀπαιτοῦνται μουσικὲς γνώσεις, 
ἀλλὰ μόνο ἐπιθυμία νὰ τὸ 
πράξουν. Αὐτὸ καὶ μόνο.
Ὅποιος θέλει λοιπόν, μπορεῖ νὰ 
πλησιάσει τὰ μέλη τῆς χορωδίας 
μετὰ τὴν λήξη τῆς Λειτουργίας 
ἢ νὰ πάρει ἕνα καφὲ μαζί τους, 
ἐκφράζοντας τὴν ἐπιθυμία του 
καὶ λαμβάνοντας πληροφορίες. 
Τὴν χορωδία τοῦ Ναοῦ μας, 
πρέπει νὰ τὴν ὑποστηρίξουμε καὶ 
μὲ τὴν φωνή μας!

Ἡ Χορωδία μας  
«ἅγιος Ἀλέξανδρος»

pἐγώ...
Λέγω

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
>  Ἑσπερινός, Σάββατο 19/11 καί Κυριακή 20/11 στις 18:00.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, Ἀποστόλου Φιλίππου
Σάββατο 19 Νοεμβρίου, Ἀβύδου μάρτυρος.
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπὸ τὶς 18:00.
Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο ξεκινᾶ στὶς 15 Νοεμβρίου, θὰ γίνεται ἀπὸ 
Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ στὶς 18:00.
Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπὲρ  Ὑγείας καὶ Ἀναπαύσεως. 
Θὰ τά παραλαμβάνει ὁ Νεωκόρος.  
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καὶ προσκομίσετε 
πρόσφορο, κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, ἄνθρακες καὶ λαμπάδες. 
Ἀπὸ τὸ κατάστημα «Μοναστηριακὴ αὐλὴ» καὶ πρὸς διευκόλυνσή 
Σας, θὰ διατίθενται ὅλα τα χρειώδη ἐκτός του προσφόρου.
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, για το μνημόσυνο νεαρής ενορίτισσας, 
θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία ώρα 19:30.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, Θ΄ΛΟΥΚΑ – Γρηγορίου Δεκαπολίτου
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου,
Παρακλήσεις θὰ τελεσθοῦν ξανὰ ἀπὸ τὸ νέος ἔτος. Στὸ κοινωνικό  
των λειτουργιῶν θὰ ψάλλεται τμῆμα τοῦ κανόνος τῶν παρακλήσεων. 
>  Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας στὶς 20:00
>  ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων θὰ γίνει στὸ ναὸ μας ἀγρυπνία, ὥρα 20:00.
>  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00
>  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευὴ στὶς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.
>  ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Σήμερα καί ὥρα 17:00, ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά μιλήσει  
στό Ναό μας. 
>  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Σήμερα καὶ ὥρα 19:00 ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.



Τὴν Δευτέρα 16 Αὐγούστου 
καὶ ὥρα 19:00, τελέσθηκε 
Ἱερὰ Παράκληση μὲ αἴτημά 

της, τὴν ἐνίσχυση ἀπὸ τὸν Θεὸ 
τῆς ἐνορίτισσας Εὐαγγελίας 
Πλατανιώτη. Ἡ ἀθλήτρια 
συμμετεῖχε στὸν τελικὸ ἀγώνα τῆς 
Συγχρονισμένης Κολύμβησης στοὺς 
Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, στὸ 
Ρίο τῆς Βραζιλίας. 
Ἡ παράκληση ἔγινε 
στὸ παρεκκλήσιο τοῦ 
ἁγίου Δημητρίου, στὸν 
γυναικωνίτη τοῦ Ναοῦ, 
συμβολικά, ὥστε ὁ Θεὸς 
τοῦ Δημητρίου ποὺ βοήθησε 
τὸν ἀθλητὴ Νέστορα νὰ 
βοηθήσει καὶ τὴν Εὐαγγελία 
μας, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου 
προστάτου τῶν Ἀθλητῶν, μάρτυρος 
Νέστορος.
Ἡ Εὐαγγελία Πλατανιώτη 
τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητά μας, διὰ χειρῶν 
τοῦ Μητροπολίτου Ἀχελώου 
Εὐθυμίου στὶς 28  Ὀκτωβρίου 
2012, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς 
8ης θέσης στοὺς  Ὀλυμπιακοὺς 
ἀγῶνες τοῦ Λονδίνου.
Σύμφωνα μὲ τὸν τύπο, ἡ χρυσὴ 
καὶ χάλκινη  Ὀλυμπιονίκης  Ἄννα 
Κορακάκη πρὶν φτάσει στὴ 
Δράμα σταμάτησε στὸ ναὸ τῆς 
Ἁγίας Ἀναστασίας στὸ Μόδι νὰ 
πραγματοποιήσει ἕνα τάμα της. 
Ἀλλὰ καὶ ὁ χρυσὸς Ὀλυμπιονίκης 

Ἐλευθέριος Πετρούνιας μὲ τὸ 
κομποσκοίνι στὸ χέρι του, ὕψωσε 
βλέμμα καὶ μετάλλιο στὸ οὐρανὸ 
καὶ ἀργότερα δήλωσε ὅτι «καὶ 
στὴν Παναγία ζήτησα βοήθεια 
καὶ μᾶλλον μου τὴν ἔδωσε» 
ἐπαναλαμβάνοντας δύο φορὲς τὴ 
φράση «μεγάλη ἡ χάρη της».  

Τούτων δεδομένων, μὲ 
προτροπὴ τοῦ προέδρου 
τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ 
Ἀρχιμανδρίτου Σεραφεὶμ 
Δημητρίου, δημοσιεύεθηκε 
ἠλεκτρονικὰ ἄρθρο 
τοῦ Ἀριστοτέλη Χρ. 
Εὐτυχιάδη, Ἐπίκουρου 
Καθηγητῆ τῆς  Ἱστορίας 

τῆς  Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 
ἄρθρο εἴχε δημοσιευθεί στὸ πάλαι 
ποτὲ ἐκδιδόμενο περιοδικὸ τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Τόλμη», 
στὸ τεῦχος 9, Ἰούνιος 2001, 
σελίδες 62-65.  Στὸ κείμενο αὐτὸ 
προτείνεται ὁ ὁρισμὸς τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου ὡς προστάτη τῶν 
ἀθλητικῶν ἀγώνων. 
Παράλληλά τῆς παρακλήσεως 
μιὰ λαμπάδα ἔγινε θυσία στὸ 
Θεό, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ 
ἁγίου Νεκταρίου στὸ Ναό μας, 
γιὰ τίς ἀθλήτριές μας καὶ τοὺς 
ἀθλητές μας, τῶν ὁποίων τὰ 
ὀνόματα μνημονεύθυκαν στὴν 
παράκληση.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο Α΄ 25 ΧΡΟΝΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ἡ  Ἰωνικὴ Στέγη  Ἡλιουπόλεως στὶς 16 Νοεμβρίου καί ὥρα 18:00 στὸ Δημοτικὸ Θέατρο τοῦ 
Δημαρχιακοῦ  Μεγάρου, θὰ τιμήσει τὸ Ἀργυρὸ Ἰωβηλαῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Ὁμιλητῆς θὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνέστησε τὴν  Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης, ὁ νεὸς, διὰ χειρῶν Βαρθολομαίου, 
Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν Κύριλλος ὁ  Συκκής.
Θὰ μιλήσουν ἀκόμα, ὁ Ν. Οὐζούνογλου καὶ ὁ Γ. Ἀρχοντάκης πρόεδροι ἀντίστοιχα Κωνσταντινοπολιτῶν 
καὶ Σμυρναίων, ἐνῶ θὰ πλαισιώσουν τὴν ἐκδήλωση, ἡ μαθητικὴ ὀρχήστρα τοῦ  Ὠδείου Ἀθηνῶν μὲ μαέστρο 
τὸν Α. Τσεκούρα καὶ ἡ ὑψίφωνος  Ζ. Χατζηφωτίου.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ὥρα προσευχῆς 
γιὰ τὴν Εὐαγγελία

Ἔκκληση γιὰ ἐθελοντισμὸ
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐθελοντικὴ 

ἀνάγνωση καὶ ἠχογράφηση βιβλίων σὲ 
ἄτομα χωρὶς ὅραση νὰ ἐπικοινωνήσουν 

μὲ τὴν Μαρία Λινάρδου  
στὸ 210 9718 628 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Μὲ ἕνα ἀπογευματινὸ ἀφέψημα, στὴν αἴθουσα δεξιώσεων 
τοῦ Ναοῦ μας, τὴν Κυριακὴ 27 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 18:30, θὰ 
συγκεντρώσουμε ἐνόψει των Χριστουγέννων, χρήματα γιὰ νὰ 
ἐνισχύσουμε τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐταιρία Σκλήρυνσης κατὰ πλάκας. 
Προσλκήσεις θὰ διαθέτει ὁ νεοκῶρος.


