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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μιὰ ἐκπομπὴ ἀφιερωμένη στὸν Οἰκουμενικὸ 
Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση, 
ἀργυροῦ  Ἰωβηλαίου Πατριαρχίας Του, ἄκουσαν 
τὸ βράδυ τῆς 30ης Νοεμβρίου 2016, οἱ ἀκροατὲς 
τῆς ἐκπομπῆς « Στιγμὲς κοινωνίας σὲ ἔρημη χώρα. 
Μιὰ παραγωγὴ τῆς  Ἐκκλησίας στὴν  Ἡλιούπολη», 
στὸ Διαδικτυακὸ Δημοτικὸ Ραδιόφωνο τοῦ Δήμου 
Ἡλιουπόλεως.
Ἀνήμερά τῆς θρονικῆς ἑορτῆς, τῆς πάλαι ποτὲ 
ἐπισκοπῆς Βυζαντίου καὶ σήμερα περιακούστου  
Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς καὶ Νέας 

Ρώμης, ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφεὶμ Δημητρίου, 
διαλέχθηκε μὲ τὸν 
παρουσιαστὴ τῆς 
ἐκπομπῆς διάκονο  Ἰωσὴφ 
Κουτσούρη, μὲ θέμα 
Ἐκκλησία καὶ Οἰκολογία.
Σὲ μιὰ ὡριαία παραγωγή, 

οἱ δύο κληρικοὶ πληροφόρησαν τοὺς ἀκροατὲς γιὰ τὴν 
κατάπτωση ἀπὸ τὴν τοῦ Παραδείσου ὡραιότητα στὴν 

σημερινὴ περιβαλλοντολογικὴ φοβικότητα. 
Ἀναφέρθηκαν στὶς δράσεις γιὰ τὸ περιβάλλον 
τοῦ ἀποκαλούμενου Πράσινου Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, ἀλλὰ καὶ τὴν δημιουργία ἀπὸ 
τὴν  Ἐκκλησία τῆς   Ἑλλάδος τῆς Συνοδικῆς 

ἐπιτροπῆς Θείας καὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας. 
Τέλος ἔκαναν λόγο γιὰ τὶς οἰκολογικὲς 

πρωτοβουλίες στὴν ἐνορία μας.
Ἀπὸ τὶς 9 Νοεμβρίου τοῦ παριππεύσαντος ἔτους, ἡ 
τοπικὴ  Ἐκκλησία στὸ Δῆμο τῆς  Ἡλιούπολης, ἔχει τὴν 
δική της ἐκπομπὴ στὸ Sunshine Webradio. 
Ἡ ἀνταπόκριση τῶν κληρικῶν τῶν  Ἐκκλησιαστικῶν 
κοινοτήτων στὴν πρόσκληση τοῦ Δημάρχου γιὰ 
δημιουργία ἐκπομπῆς, ἦταν ἄμεσα θετική. 
Μὲ τὸν συντονισμὸ τοῦ  Ἀρχιερατικῶς  Ἐπιτρόπου τῆς 
ΙΕ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, πρωτοπρεσβύτερου 
Εὐθύμιου Κερμελῆ, σὲ πολὺ σύντομο διάστημα ἡ 
Τοπικὴ  Ἐκκλησία ἀνταποκρίθηκε ἀξιόλογα στὴν 
πρόκληση τοῦ Δήμου. Στὸ ναὸ  Ἁγίων  Ἀναργύρων 
Ἡλιουπόλεως, δημιουργήθηκε χῶρος ἠχογραφήσεων μὲ 
ἠχολήπτη τὸν Βασίλειο Κερμελή.
Μὲ εἴσοδο ἀπὸ τὸν συνδεσμο http://sc2.streamwithq.
com:2199/start/ilioupoli/ κάθε Τετάρτη βράδυ στὶς 
19:00, οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ μποροῦν νὰ γίνουν 
κοινωνοὶ  Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου.
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Λέγω
ἐγώ...

ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης Μεταξάς.
Ἑσπερινός, καθημερινά 18:00.
Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Γιὰ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους θὰ τελεσθεῖ 
 τὴν Πέμπτη 9/2 καὶ ὥρα 20:00  Ἱερὰ  Ἀγρυπνία.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Παρασκευή 10/2, Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. 
Σάββατο 11/2, Βλασίου ἱερομάρτυρος. 
Μνημόσυνο Ἀρχιμανδρίτου Ἰσιδώρου Σαλάκου.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 12/2, τοῦ Ἀσώτου.  
Μελετίου Ἀντιοχείας.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακή 12/2 /2017 , καὶ ὥρα 17:00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη 
π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, Πρωτοσύγκελλο τοῦ 
Μητροπολίτου Φωκίδος. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Κυριακὴ 12/2/2017, καὶ ὥρα 19:00 μὲ τὸν  
Ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα  
τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τὴν Κυριακή του Ἀσώτου 12/2 στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καὶ  Ἑλένης Κολωνοῦ, θὰ χειροτονηθεῖ 
πρεσβύτερος ὁ κάποτε διάκονος τοῦ ναοῦ μας  

π. Νεκτάριος Γαλαριώτης. Τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ, μας ὁδηγεῖ στὸ νὰ μεταθέσουμε 
τὴν προεόρτια τιμὴ τῆς Θεοτόκου 
τῆς  Ὀστομπράμσκα μεθεορτίως, τὴν 
Κυριακὴ 19/2, ὅπου θὰ συνεορτασθεῖ μὲ 
τὴν κυρὰ τῶν  Ἀθηνῶν καὶ προστάτιδα 
τοῦ Φιλοπτώχου, Ὁσία Φιλοθέη.  

Εὐχόμεθα στὸν ἐπὶ ἕνα ἔτος διάκονο τοῦ Ναοῦ μας, νὰ 
ἔχει ὥρα καλὴ πρὸς χειροτονία καὶ ἄλυπη ἱερωσύνη. 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ τά 20 χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἔλευση στὸ ναὸ τῆς Παναγιάς τῆς  Ὀστρομπράμσκα μὲ 
χοροεσπερίδα, φαγητὸ καὶ ποτό, τό Σάββατο 18/2/17   
& ὥρα 19:00, στὴν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ ναοῦ.  
Ἀπὸ τόν νεωκόρο προσκλήσεις μὲ  7 εὐρώ.



ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Στὴν Ἁγία Μαρίνα  Ἡλιουπόλεως λειτούργησε 
τὴν Κυριακὴ 27 Νοεμβρίου 2016,  
ὁ Μητροπολίτης  Ἠλείας Γερμανὸς ὁ Β΄.

Στὸ κήρυγμά του μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ 
ἀναφερόμενος στὴν περικοπὴ τῆς ἡμέρας περὶ τοῦ 
πλουσίου νεανίσκου εἶπε μεταξὺ ἄλλων.  «Ἡ τήρηση 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ προστατεύει τὸν ἄνθρωπο 
στὴν ζωή του. Γιατί Χριστιανοί μου, ἡ τήρηση τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι 
χαρούμενος.  Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἐκείνη ποὺ μᾶς προστατεύει ἀπὸ πτώσεις, 

ἀπὸ ἐλλείψεις, ἀπὸ ἐλαττώματα, ἀπὸ λάθη ποὺ 
μᾶς φέρνουν θλίψεις καὶ στεναχώριες στὴν ζωή. 
Ἑπομένως δὲν κερδίζουμε μόνο τὴν αἰώνιο ζωὴ ὅταν 
εἴμαστε κοντὰ στὸ Θεό, ἀλλὰ καί τὴν παροῦσα»
Προηγουμένως καὶ αἰτιολογώντας τὴν παρουσία 
του στὴν Κυριακάτικη σύναξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης εἶπε: «Θέλω 
ἰδιαίτερα νὰ εὐχαριστήσω τον Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης  Ἑλλάδος κ. 
Ἱερώνυμο τὸν Β΄, γιατί μὲ τὴν ἄδεια τοῦ βρίσκομαι 
ἐδῶ σήμερα γιὰ νὰ προσευχηθῶ μαζί Σας γιὰ τοὺς 
κεκοιμημένους ἀδελφούς μας τὸν Νικόλαο καὶ τὸν 
Δημήτριο Μόσχο ποὺ εἶναι συμπέθερός μας. Ὁ γιὸς 
τοῦ ἔχει πάρει τὴν κόρη τῆς ἀδελφῆς μου»

Ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς δὲν παρέλειψε νὰ 
σημειώσει τὴν σχέση του μὲ τὴν Ναὸ καὶ τὴν ἐνορία 
λέγοντας:  «Ὑπῆρξα ἐδῶ ἐφημέριος ὅπως ἴσως 
θὰ ξέρετε πολλοί. Ἀπὸ ἐδῶ ἐξελέγην ἐπίσκοπός 
τῆς Μητροπόλεως  Ἠλείας. Γνωρίζω παλιοὺς καὶ 
νεότερους ἀπό Σας, γιατί ἐδῶ στὸ σαμαράκι τῆς 
Ἁγίας Μαρίνας, οἱ γονεῖς μου ἔφτιαξαν σπίτι γιὰ 
τὴν ἀδελφή μου, ὅταν ἀκόμα ὁ ναὸς ἦταν ἡ γνωστὴ 
παλιὰ παράγκα καὶ ἐδῶ διακόνησα ἐπίσης ὡς 
κληρικὸς στὴν ἐνορία αὐτή, ἀφοῦ ἔμενα ἐδῶ στὴν 
ἀδελφή μου». 

Στὴν θεία λειτουργία τὸν  Ἱεράρχη πλαισίωσαν 
οἱ ἐκ τῶν ἐφημερίων του Ναοῦ  Ἀρχιμανδρίτες 
Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ Δαμασκηνὸς Φυλακτός, 
ὁ πρωτοπρεσβύτερος  Ἰωάννης Μεταξάς, ὁ 
ἱερομόναχος Εὐσέβιος Μεάντζια  καὶ ὁ διατεθεῖς 
διὰ τὴν Λειτουργία ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
διάκονος Χρῆστος.
Οἱ ἕτεροι τῶν ἐφημερίων του ναοῦ ἐτέλεσαν τὴν 
Θεία Εὐχαριστία ὁ μὲν πρεσβύτερος Βασίλειος 
Ταξιαρχιώτης, ὡς ἱερουργὸς τῆς Β΄ τελούμενης στὸ 
Ναὸ Θείας Λειτουργίας, ὁ δὲ Πρωτοπρεσβύτερος 
Λάμπρος Ξεσφύγγης, ἐξυπηρετήσας τὸ ἐν Μήλεσι 
Ἀττικῆς μετόχιο τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως 
Σωτῆρος  Ἀθηνῶν.

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 Μητροπολίτης 
Γερμανὸς στὴν ἐνορία 
ποὺ ἐφημέρευε

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ… 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. 


