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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 14ο Φύλλο 15
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017

“Σήμερα τὰ φῶτα”

Μὲ τὴν γιορτὴ τοῦ Βαπτιστῆ τελειώνει ἡ περίοδος
τῆς ἐντονότερης δράσης ἀγάπης γιὰ τοὺς
ἀδελφούς μας.
Εὐχαριστίες πρέπουν σὲ ὅλους ὅσους
συνεισέφεραν στὶς 3 Χριστουγεννιάτικες
Φιλανθρωπικὲς Δράσεις τῆς ἐνορίας. Ἡ
Ἑταιρεία Σκλήρυνσης κατὰ πλάκας,
τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Λειβαδιᾶς καὶ ἡ
Λέγω
ἐγώ... Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου, δέχθηκαν τὴν
ἀγάπη μας.
Σὲ ὅσους ἀκόμα μετεῖχαν στὸν ἔρανο τῆς
ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ βοήθησαν στὸ Φιλόπτωχο
μὲ ὅποιο τρόπο γιὰ τοὺς πτωχοὺς ἐνορίτες.
Τέλους σὲ ὅσους προμηθεύθηκαν ἡμερολόγια
τοίχου ἐπιτραπέζια ἢ τσέπης ἀπὸ τὴν ἐνορία,
ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν συντήρηση τοῦ Ναοῦ καὶ
τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεών του.

Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Σάββατο 14 Ἰανουαρίου,
Ἀπόδοσις Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινὰ,
Νίνας Ἰσαποστόλου.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου, 10 Λεπρῶν,
Παύλου τοῦ Θηβαίου Ἰωάνου τοῦ Καλυβίτου

Α΄ Θεία Λειτουργία. 6:30–10:30 π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 18:00

Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 19:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας στὶς 20:00
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> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Κάθε Παρασκευὴ στὶς 7 τὸ βράδυ,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης θὰ ἀναλύει θέματα
Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ἐφέτος ἀφιερώσαμε τὸ ἡμερολόγιο τσέπης στὰ
50 χρόνια Ἱερωσύνης τοῦ ἐνορίτου Ἀρχιμανδρίτου
Εἰρήναρχου Θεόδωρου καὶ ἐπιλέξαμε γιὰ τὸ
ἡμερολόγιο τοίχου τὴν εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου.
Αὐτό, γιὰ νὰ παίρνουμε δύναμη βλέποντας Τὸν
ἀπάνω στὸν Σταυρὸ. Ὁ καθημερινὸς ἀγώνας ποὺ
προκαλεῖ σὲ ὅλους μας ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία
μὲ τὴν ἀφόρητη φορολογία, τὴν ἀκρίβεια, τῆς
μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ τὴν ἀνεργία,
μέσα στὸ 2017, θέλει ἐλπίδα.
ΕΚΕΙΝΟΣ ὑπέμεινε, ἄντεξε, θυσιάστηκε. Ἃς
εἶναι λοιπὸν ἡ ἀπαντοχὴ καὶ παρηγοριά μας. 100
χρόνια ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ ἐπανάσταση ποὺ καὶ
καὶ αὐτὴ κορόιδεψε τὸν λαό, ὁ μόνος ἀληθινὸς
φίλος, ἡ ΕΛΠΙΔΑ μας, παραμένει ὁ Ἐπιφανεῖς
Θεὸς, ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ.

Κυριακή 15 Ἰανουαρίου & ὥρα 17:00 ὁ π. Νεκτάριος
Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει στὸ Ναό μας καὶ θὰ
εὐλογηθεῖ ἡ Ἁγιοβασιλειόπιτα τῶν φίλων τῆς
Μονής τοῦ, παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος
Θεοκτίστου.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Κυριακὴ 15 Ιανουαρίου & ὥρα 19:00
ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θὰ συζητήσει μὲ νέους.
> Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,
Ἁγίας Μαρίνης 39, γίνονται ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ και ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ
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Μοναστηριακὴ αὐλὴ
στὸ κέντρο τῆς συνοικίας

ὲ τὸ ὄνομα «Μοναστηριακὴ
αὐλὴ» στὸν ἴδιο
χῶρο, τὸν ὁποῖο ὀ Σύλλογος
ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως,
χρησιμοποιῆσε μὲ τὸ ὄνομα
Βιβλιοθήκη ὡς ἔκθεση μὲ
εἴδη εὐλαβείας καὶ
προσευχῆς, ὁ Φώτιος
Πίκουλας δημιούργησε
ἕνα καταστημα με
προϊόντα ἀπό το Ἅγιον
Ὅρος καὶ Μοναστήρια
ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 23 Ὀκτωβρίου
2016, τελέστηκε ὁ
ἁγιασμὸς τῶν ἐγκαινίων τοῦ
καταστήματος αὐτοῦ, παρουσία
κληρικῶν, ἐνοριτῶν καὶ φίλων του
ἰδιοκτήτη τῆς ἐπιχείρησης.
Τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων
τέλεσε ὁ ἐπίσκοπος Ἀβύδου
Κύριλλος, ἱεράρχης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
συμπαραστατούμενος ἀπὸ
τὸν πρωτοπρεσβύτερο Μιχαὴλ
Γιαννάτο, ἐφημέριό του
καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως καὶ τὸν
ἡμέτερο ἐφημέριο ἀρχιμανδρίτη
Δαμασκηνὸ Φυλακτό.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ
ἀρχιμανδρίτης Ἀποστολος
Πεζουβάνης, κληρικὸς τοῦ
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης
Ἀθανάσιος Σουλτάνωφ
μὲ τοὺς π. Αἰμίλιο Ἀγγελὼφ καὶ
π. Νικόλαο Μιτὼφ ἐφημερίους
της ἐνορίας Ἁγίων. Κυρίλλου καὶ
Μεθοδίου στὴν πόλη Μοντάνα τῆς
ἐπαρχίας Βιδινίου, κληρικοὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας.
Ὁ ἐπίσκοπος Κύριλλος, μετὰ
τὴν ἀκολουθία εὐχήθηκε ὁ Θεὸς
νὰ εὐλογεῖ τὴν προσπάθεια καὶ
τόνισε ὅτι ἡ προμήθεια καὶ χρήση

μοναστηριακῶν ἐργοχείρων
ποὺ ἔχουν κατασκευαστεῖ
ἀπὸ μοναχοὺς καὶ μοναχὲς
εἶναι εὐλογία, ἀφοῦ αὐτὰ
κατασκευάζονται μὲ προσευχή.
Προηγουμένως ὁ πρόεδρος τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ

Ναοῦ ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ
Δημητρίου, εἶχε ἀναφερθεῖ στὸ
ἱστορικό του χώρου καὶ στοὺς
ἀγῶνες τῶν ἐθελοντῶν μελῶν
τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως γιὰ
την συγκέντρωση χρηματων γιὰ
τὰ ἔργα τοῦ ναοῦ. Ἐξομολογήθηκε
ὅτι σκεφτόταν χρόνια τὴν
ἀναμόρφωση τοῦ χώρου καὶ πὼς
θὰ μποροῦσε αὐτο νόμιμα να
λειτουργήσει ὡς ἔκθεση καὶ
πωλητήριο. Ἡ πρόταση τῆς
Φωτεινής ηρθε χωρὶς κάποια
συζήτηση ἢ δημοσιοποίηση τῆς
ἐπιθυμίας μᾶς εἶπε συγκινημένος

ὀ αρχιμανδρίτης Σεραφειμ. Έτσι
μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
ἐνοικιάστηκε ὁ χῶρος καὶ μετὰ
τις απαραίτητες ἐνέργειες
καὶ ἐγκρίσεις ἔλαβε τὴν ἄδεια
λειτουργίας.
Τοῦ ἁγιασμοῦ ἀκολούθησε
μουσικὴ ἐκδήλωση ἀπὸ τὸ
συγκρότημα «Συγχωρδία»
νὰ ἀποδίδει παραδοσιακὰ
τραγούδια. Τὰ ἀδέλφια
Εὐγενία καὶ Γιῶργος
Ματζούνη καὶ ὁ ἀόματος
μουσικὸς Γιῶργος Ἰντζὲς
κράτησαν μὲ διάθεση μέχρι
ἀργὰ τὸ βράδυ συντροφιὰ
στοὺς προσκελκημένους.
Ἐνδιάμεσα ὁ Χορευτικὸς
Λαογραφικὸ ὅμιλος Ἡλιούπολης,
ποὺ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα
τοῦ ναοῦ μας, παρουσίασε
παραδοσιακοὺς χοροὺς μὲ τὰ μέλη
του νὰ ὁδηγοῦν στὸ χοροστάσι καὶ
τοὺς ἐνορίτες ποὺ συμμετεῖχαν
στὰ ἐγκαίνια.
Ἡ μοναστηριακὴ αὐλή, μὲ
σεβασμὸ στὴν παράδοση, θὰ
εἶναι στὴν διάθεση τῶν ἐνοριτῶν
καὶ τῶν περαστικῶν ἐπισκεπτῶν
του ῶρες καταστημάτων.
Ἀπὸ τὸ κατάστημα θὰ
μποροῦν νὰ προμηθεύονται
οἱ ἐνδιαφερόμενοι, εἴδη
εὐλαβείας, εἰκόνες, ἄνθρακες
καὶ θυμιάματα, βιβλία
γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους
καθὼς καὶ προϊόντα
φτιαγμένα μὲ κόπο ἀλλὰ καὶ
προσευχή, χειροποίητα καὶ
μὲ τὰ πιὸ ἁγνὰ ὑλικά, ἀπὸ
τρόφιμα, κρασὶ καὶ λάδι, μέχρι
φαρμακευτικὰ καὶ καλλυντικὰ
προϊόντα.
Ἡ διεύθυνση τοῦ καταστήματος
εἶναι Διγενῆ 20 Ἡλιούπολη καὶ τὸ
τηλέφωνο ἐπικοινωνίας
6945 264 206.

