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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μαζί ας στηρίξουμε το γάμο και την οικογένεια στην 
Ευρώπη:  

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΣΥ
Γάμος: Μια μόνιμη και πιστή ένωση του άνδρα και της γυναίκας 
με σκοπό την ίδρυση μιας οικογένειας.
Οικογένεια: Ένας πατέρας, μια μητέρα 

και τα παιδιά τους.
Οικογενειακή σχέση: η έννομη σχέση μεταξύ δύο 
συζύγων, ή μεταξύ ενός γονέα και ενός παιδιού.
Ναι, υποστηρίζω το αίτημα για έναν Κανονισμό 

της ΕΕ που να ορίζει την έννοια του γάμου και της 
οικογένειας: ο γάμος είναι μια ένωση μεταξύ ενός 

άνδρα και μιας γυναίκας και η οικογένεια βασίζεται σε γάμο 
ή και κατιόντες.
Η ελληνική οικογένεια, παρ’ ότι κρατιέται ακόμα σε 
ανώτερο επίπεδο από τη μέση ευρωπαϊκή, έχει επηρεαστεί 
από τη γενικότερη κρίση, δεν έχει μείνει αλώβητη. Αυτό 
καταδεικνύεται από την τεράστια αύξηση των διαζυγίων, 
των μονογονεϊκών 
οικογενειών, των γεννήσεων 
εκτός γάμου, την καθιέρωση 
των συμφώνων συμβίωσης, 
και δη μεταξύ ομοφυλόφιλων 
ατόμων, ως νέων μοντέλων 
συμβίωσης. Ίσως δεν 
είναι πολύ μακριά η εποχή 
που οι τόσο όμορφες 
και περιεκτικές λέξεις 
«Πατέρας» και «Μητέρα» 
θα εξαφανιστούν από τα 
δημόσια έγγραφα και θα αντικατασταθούν από τους όρους 
«Γονέας 1» και «Γονέας 2» για χάρη των ομοφυλόφιλων 
ζευγαριών. 
Παρακαλούμε να υπογρέψετε όλοι.  
Οι ερωτικές επιλογές κάποιων δεν μπορεί  
να αλλάξουν την φύση.  
Ζητήστε να υπογράψετε. Πάτρε ένα έντυπο στο σπίτι Σας να 
υπογράψουν. όλοι Χρειάζεται αριθμός ταυτότητας.
 Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ! ΓΕΝΙΕΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ .
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ , ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !

ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

pἐγώ...
Λέγω

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
>  Ἑσπερινός, Κυριακή 4/12, Σάββατο 10/12 
στίς 6:00.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
>  Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ  Ἑσπερινό ἀπὸ τὶς 18:00 
τό ἀπόγευμα.
Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ στὸ παρεκκλήσι  
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπὲρ Ὑγείας 
καὶ Ἀναπαύσεως. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε ἀπὸ μία 
Λειτουργία να προσκομίσετε πρόσφορο, κόκκινο γλυκό 
κρασί, λάδι, λιβάνι, καρβουνάκια καὶ λαμπάδες. Θὰ τά 
παραλαμβάνει ὁ Νεωκόρος.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου Σάββα Ηγιασμένου.
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου Νικολάου Μύρων
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου  
Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης.
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, Μηνά Καλλικελάδου.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, ΙΑ΄Λουκᾶ. 
Προπατόρων, Δανιήλ και Λουκά των 
Στυλιτών.
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί της Παναγίας.
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 7 τὸ βράδυ, ὁ 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης ἀναλύει θέματα 
Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους 
Λυκείου στίς 19:00
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου & ὥρα 17:00 ὁ π. 
Νεκτάριος Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει στὸ Ναό 
μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου & ὥρα 19:00 ὁ π. 
Αὐγουστίνος Σύρος θὰ συζητήσει μὲ νέους.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του 
γάμου και της οικογένειας



ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Το μνημόσυνο του πρώτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Χρυσοστόμου του Α΄, (+22.10.1938) 
τέλεσε και εφέτος την Κυριακή 16 
Οκτωβρίου 2016, η εκκλησιαστική 
κοινότητα Αγίας Μαρίνης 
Ηλιουπόλεως.  
Στην περίοδο της ποιμαντορίας 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, 
κτίσθηκε ο πρώτος ναός της Αγίας 
Μαρίνης, αλλά και έγιναν οι 
ενέργειες ιδρύσεως της ενορίας.
Την Θεία Λειτουργία και το 
Μνημόσυνο τέλεσε ο παρεπιδημών 
στην Αθήνα, Επίσκοπος 
Ναυκράτιδος Μελέτιος, Ιεράρχης 
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο 
και καθηγούμενος της περιωνύμου 
μονής του Οσίου Σάββα 
Αλεξανδρείας. 
Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ναού 
αρχιμανδρίτης Σεραφείμ 
Δημητρίου, αφορμώμενος από 
την αποστολική περικοπή, 
εντόπισε δύο σημεία τα οποία και 
ανέπτυξε ως επίκαιρα στο σημερινό 
γίγνεσθαι.
Κατά πρώτον από το «μωρὰς δὲ 
ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις 
καὶ μάχας νομικὰς  περιίστασο· 
εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι» 
προέτρεψε τους ενορίτες να 
αποφεύγουν να παρακολουθούν 
από της τηλοψίας ειδήσεις για κακά 
και δυσάρεστα γεγονότα τα οποία 
η γνώση τους δεν τα διορθώνει, 
αλλά και συζητήσεις πάνω στα 
λεγόμενα περί την οικονομική 
κρίση, τα οποία κουράζουν το 
πνεύμα, ταράζουν την ψυχή και 
αρρωσταίνουν το σώμα.
Στρέφοντας δε τον λόγο στο χωρίο 
«Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ̓ Απολλὼ 
σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν 
αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν 

δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 
προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας 
χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι», 
μίλησε για την φιλολογία που 
προκαλεί ο επανελθών στο 
προσκήνιο λεγόμενος χωρισμός 
κράτους εκκλησίας. Εντόπισε το 
φαινόμενο να συζητούνε αρμόδιοι 
και αναρμόδιοι τα περί χωρισμού, 
ως διακοπή της μισθοδοσίας 
του κλήρου από το δημόσιο και  
κατέδειξε ότι ο απόστολος Παύλος 
συνιστά να μην λείπει τίποτα 
στους συνεργούς του, από τα 
απαραίτητα για τις αναγκαίες 
χρείες, υποδεικνύοντας ότι οι 
δικοί μας – οι πιστοί – πρέπει να 
μάθουν να δίδουν τα χρειώδη στους 
λειτουργούς της μάνας Εκκλησίας 
και εκείνη να είναι πλούσια για τις 

ανάγκες των παιδιών της.
Κατέληξε ευχαριστώντας τον 
ιερουργό Αλεξανδρινό Επίσκοπο 
και αναφέρθηκε στην αγαθή 
συγκυρία της παρουσίας του, που 
συνέπεσε με το μνημόσυνο  του 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, ο 
οποίος διετέλεσε εφημέριος στην 
Αλεξάνδρεια αλλά και υπήρξε 
ο συγγραφέας της Ιστορίας της 
Αλεξανδρινής Εκκλησίας, 
Ο επίσκοπος Μελέτιος, προ της 
απολύσεως ευχαρίστησε  τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για 
την ευλογία που του έδωσε να 
λειτουργήσει στην Αγία Μαρίνα 
και να έχει συλλειτουργούς τον 
συμφοιτητή του Αρχιμανδρίτη 
Σεραφείμ αλλά και τον 
Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Φυλακτό 
τον οποίο βρήκε διάκονο στην 
Αλεξάνδρεια όταν μετέβη προς 
διακονία εκεί και ο οποίος του 
συμπαραστάθηκε στην γνωριμία 
και την προσαρμογή με την 
Αιγυπτιακή πραγματικότητα.
Μετά τον απόλυση ο Αρχιμανδρίτης 
Σεραφείμ ανακοίνωσε την έναρξη 
το απόγευμα με αγιασμό, των 
πνευματικών συγκεντρώσεων στις 
οποίες ομιλεί ο Πρωτοσύγκελος 
του Μητροπολίτη Φωκίδος και 
ηγούμενος της Μονής Αγίων 
Αυγουστίνου και Σεραφείμ 
Τρικόρφου Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Μουλατσιώτης, 
αλλά και την κατά την ερχόμενη 
Κυριακή 23 Οκτωβρίου τέλεση 
της αρχαιοπρεπούς Λειτουργίας 
του Αγίου Ιακώβου κατά την Α΄ 
λειτουργία από τον Μητροπολίτη 
Βελεστίνου Δαμασκηνό και 
τα εγκαίνια το απόγευμα 
του παρακείμενου στο Ναό 
καταστήματος ειδών ευλαβείας και 
μοναστηριακών προϊόντων. 

Αθηνών Χρυσοστόμου του Α΄ μνήμη

2η Χριστουγενιάτικη 
Φιλανθρωπική Δράση 

Σήμερα στις 17:30  στην αίθουσα εκδηλώσεων Ναού μας, το τμήμα 
«Γυμναστικής Γυναικών» θα πραγματοποιήσει απογευματινό τσάι.
Θα συγκεντρωθούν τρόφιμα τα οποία θα δοθούν στο 
Ορφανοτροφείο Θηλέων «Αγία Ταβιθά», Λειβαδιάς.


