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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ εἶναι 
φυλακτήριο; Πῶς θὰ γίνει στὰ χέρια μᾶς 
φόβητρο τῶν δαιμόνων;  Ἂν τὸ κάνουμε 
σωστά!  Ἂν τὸ κάνουμε, ὅπως μᾶς παραδίδει 
καὶ μᾶς διδάσκει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, δηλαδὴ 
μὲ πίστη, εὐλάβεια, συναίσθηση, ἱεροπρέπεια, 
ταπείνωση καὶ διάκριση. Πῶς δηλαδή;

Ἀρχικά ἑνώνουμε τὰ τρία πρῶτα δάκτυλα 
τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, ὀμολογώντας ἔτσι τὴν πίστη 

μας σ’ ἕνα Θεό, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ 
τρεῖς ὑποστάσεις, τρία πρόσωπα -ὁ 

Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ  Ἅγιον Πνεῦμα-, 
ὁμοούσια, ἑνωμένα μεταξύ τους 
«ἀχωρίστως» καὶ «ἀδιαιρέτως». Τὰ 

ἄλλα δύο δάκτυλα, ποὺ ἀκουμποῦν 
στὴν παλάμη, συμβολίζουν τὶς δύο 

φύσεις, θελήσεις καὶ ἐνέργειες τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴ θεία καὶ τὴν 
ἀνθρώπινη, ποὺ ἑνώθηκαν γιὰ νὰ ἔρθει στὸν 
κόσμο νὰ φέρει τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. 

Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο κάνουμε 
μιὰ συμβολικὴ ὁμολογία τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ποὺ 
βάσεις καὶ θεμέλιά της ἀποτελοῦν 
τὸ τριαδολογικὸ καὶ τὸ χριστολογικὸ 
δόγμα.

Μετὰ φέρνουμε τὸ χέρι στὸ 
μέτωπο, τὴ σωματικὴ περιοχὴ 
τῆς διανοητικῆς λειτουργίας, 
φανερώνοντας ἔτσι ὅτι ἀγαποῦμε 

τὸν Θεὸ μ’ ὅλη τὴ διάνοιά μας, καὶ ὅτι 
ἀφιερώνουμε σ’ Αὐτὸν ὅλες τὶς σκέψεις μας.

Τὸ χέρι ἔρχεται κατόπιν στὴν κοιλιά. Ἔτσι 
δηλώνουμε συμβολικὰ ὅτι προσφέρουμε 
στὸν Κύριο ὅλες τὶς ἐπιθυμίες μας καὶ ὅλα τα 
συναισθήματά μας.

Τέλος, φέρνουμε τὸ χέρι στοὺς ὤμους, 
πρῶτα στὸν δεξιὸ καὶ μετὰ στὸν ἀριστερό, 
ὀμολογώντας ἔτσι ὅτι καὶ κάθε σωματική μας 
δραστηριότητα ἀνήκει σ’  Ἐκεῖνον.

ΑΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ.  ΑΜΗΝ

p

Λέγω
ἐγώ...

Κᾶνε σωστὰ 
τὸν Σταυρό σου Ἐφημέριος ἑβδομάδος:  

πατέρες Σεραφείμ, Δαμασκηνός καὶ Εὐσέβιος.
Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος.
Σάββατο 25 Μαρτίου κατάλυσις ἰχθύος.
Κυριακή 26 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
> Σήμερα 
10:00 Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος +21.3.1956 
18:00 Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Τίμιο Σταυρὸ.
> Ὄρθρος Ἑσπερινός, Ὧρες στίς 7:30 
Δευτέρα 20, Τρίτη 21, καί Πέμπτη 23 Μαρτίου. 
 Τετάρτη 22 καί Παρασκευή 24 Μαρτίου, μόνο  Ὄρθρος.
μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 20, Τρίτη 21 
και Πέμπτη 23 Μαρτίου καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 22 Μαρτίου.
> ΠρΟήΓΙαΣμεΝή ΛεΙΤΟΥρΓΙα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ἀπὸ τὶς 18:00 Τετάρτη 22 Μαρτίου,
εΛαΤε Να ΣΤΟΛΙΣΟΥμε ΤήΝ ΠαΝαΓΙα Τὰ εἰκονίσματα 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας θὰ ἀνθοστολιστοῦν καὶ 
ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί τῆς δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ 
λαμβάνει ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως τὶς προσφορές Σας.
> εΟρΤή ΤΟΥ εΥαΓΓεΛΙΣμΟΥ - εΘΝΙΚή εΠεΤεΙΟΣ
Παρασκευή 24 Μαρτίου ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Δ΄ ΣΤΑΣΗ προηγουμένου τοῦ 
μεγάλου ἑσπερινοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. 
17:30 στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.
Σάββατο 25 Μαρτίου 7:30  Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία - Δοξολογία.

Να ΣήμαΙΟΣΤΟΛΙΣΟΥμε Τα ΣΠΙΤΙα μαΣ  
Γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Παναγιᾶς καὶ τῆς πατρίδας 
μὴν λησμονήσουμε νὰ βάλουμε στοὺς 
ἐξῶστες μας τὴν  Ἑλληνικὴ Σημαία.

> ΚαΘε ΚΥρΙαΚή ΔΥΟ ΘεΙεΣ ΛεΙΤΟΥρΓΙεΣ
Κυριακὴ 26 μαρτίου Δ΄Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, 
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–10:00π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:15π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων κάθε Τετάρτη 7:30 -20:30
> ΚαΤήΧήΤΙΚα Κάθε Κυριακή στίς 11:00
> ΠρΟΣΚΥΝήμαΤΙΚεΣ εΚΔΟμεΣ 
Κυριακὴ 26 Μαρτίου: μονὴ Γενεθλίου της Θεοτόκου, 
Ὕπατο Βοιωτίας. Ἀναχώρηση 13:00.
Κυριακὴ 2 Ἀπριλίου: μονὴ Παναγίας Φανερωμένης, 
Χιλιομόδι Κορινθίας. Ἀναχώρηση 13:00.



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

Πρόγραμμα συνεργασίας μὲ τὸ δημόσιο 
ἰνστιτοῦτο ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης 

Ἀκαδημίας Πλάτωνος, ἐγκαινίασε ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα τῆς ἁγίας Μαρίνης  Ἡλιουπόλεως.
Οἱ σπουδαστὲς τοῦ τμήματος «Προσκυνηματικῶν 
περιηγήσεων καὶ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ» 
τοῦ Δ.Ι.Ε.Κ. Ἀκαδημίας Πλάτωνος, στὰ πλαίσια 
τῶν μαθημάτων τους, θὰ συμμετέχουν στὶς 
προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς ποὺ ὀργάνωσε  
γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἡ κοινότητα  
τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
Τὴν Κυριακὴ 5 Μαρτίου 2017  πραγματοποιήθηκε 
ἡ πρώτη ἐκδρομὴ στὴν ὁποία συμμετεῖχαν, 
οἱ ἐφημέριοί τοῦ ναοῦ Σεραφεὶμ Δημητρίου, 
Δαμασκηνὸς Φυλακτὸς καὶ Εὐσέβιος Μεάντζια, 80 
ἐνορίτες καὶ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν σπουδαστῶν, μὲ 

συνοδίτη τοὺς τὸν ἐκπαιδευτή τους, 
θεολόγο Γεώργιο Βελέτζα.
Οἱ σπουδαστὲς ἀφοῦ δημιούργησαν 
τὴν ἀφίσα τῶν ἐκδρομῶν καὶ τὸ σχετικὸ 
ἔντυπο ὑλικό, χωρισμένοι σὲ δύο 
ὁμάδες ἀκολούθησαν τὸ πρόγραμμα 
τῆς ἐκδρομῆς. Μὲ κείμενα ποὺ 
προετοίμασαν, ἐνημέρωσαν κὰθ΄ 
ὁδὸν τοὺς ἐκδρομεῖς γιὰ τοὺς τόπους 
ἐπίσκεψης, στὶς περιοχὲς Περαχώρα 
καὶ Λουτρακὶ Κορινθίας, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὴν βιογραφία ἁγίων τῶν δύο 
προσκυνημάτων. Συμμετεῖχαν στὸν 
κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ ποὺ ἔγινε στὴν 
μονὴ ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου καὶ 
ἐπιμελήθηκαν τὴν μουσικὴ κάλυψη τῆς 
διαδρομῆς, μὲ ἐπιλεγμένα τραγούδια 

ποὺ ἀκούστηκαν ἐντός τῶν λεωφορείων.
Στὰ πλαίσια τῆς ἐκδρομῆς, οἱ σπουδαστὲς εἶχαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ δοῦν τὴν φιλοξενία τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινότητας Περαχώρας, στὸ ἐξωκλήσι τοῦ ὁσίου 
Ἰωάννου τοῦ Νηστευτῆ, ἀλλὰ καὶ τῆς μοναστικῆς 
ἀδελφότητος τῆς Μονῆς  Ὁσίου Παταπίου. 
Ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα τῆς ἁγίας Μαρίνης, μετά 
τήν ὀλοκλήρωση τῆς ἐκδρομῆς καί τήν ἐπιστροφή, 
δεξιώθηκε τοῦς σπουδαστές σέ ἐστιατόριο τῆς 
ἐνορίας.
Στίς ἐπόμενες ἐκδρομές ποῦ θά γίνουν ἀντίστοιχα 
τίς Κυριακές τῆς Σαρακοστῆς, θα συμμετέχουν 
μικρότερες ὀμάδες σπουδαστών, συνεχίζοντας τήν 
πρακτική τους στό ἀντικείμενο τῆς ἐκπαίδευσής 
τους. 

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΥΛΗ: Νηστήσιμα τρόφιμα καί γλυκίσματα στήν διάθεσή σας

ΣπΟΥδΑζΟΝΤΑΣ 
ΣΤhΝ πΡΑξΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΣ ΜΗΝ ξΕΧΝΑΜΕ


