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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἐλπίδας
παράγγελμα

Δὲν μένει κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν
ἐλπίδα. Ἡ ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας
τὴν ὁδηγεῖ σὲ ἀνυπέρβλητο τέλμα.
Οἱ κυβερνόντες μὲ πολὺ εὐκολία
γκρεμίζουν ὅτι ἔχει ἀπομείνει, καὶ
προσπαθοῦν νὰ ξεθεμελιώσουν
τὰ πάντα στὸ πέρασμά τους.
Οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες
δεσμευμένοι σὲ γήινα
πράγματα, δὲν ἔχουν
Λέγω
ἐγώ... λόγο καὶ δύναμη.
Ἀμαχητὶ φαίνεται ὅτι
παραδίδονται ὅλα στὸ
βωμὸ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ.
Μὰ ὁ πόνος ἀντὶ νὰ λιγοστεύει
αὐξάνει καὶ γίνεται λάβα ποὺ καίει
καὶ ἐξαφανίζει στὸ πέρασμά του.
Πόσα ὄνειρα χάθηκαν μέσα στὴν
κρίση. Τὰ ἀπορρόφησαν οἱ φόροι
καὶ τὰ δάνεια. Καὶ ἐκεῖ γεννιέται
ἡ μαύρη ἀπελπισιά. Ὅμως τί
ὑπάρχει μετά; Οἱ ἄνθρωποι δὲν
γνώρισαν τὸν Θεὸ καὶ δὲν ἔχουν
ἐλπίδα. Μετὰ λοιπόν, χωρὶς πίστη
καὶ ἀγάπη, δὲν ὑπάρχει τίποτα.
Ἀπάντηση στὸ τίποτα εἶναι τὸ
παράγγελμα τῆς ἐλπίδας. Πίσω
ὁλοταχῶς. Πίσω στὴν γῆ καὶ τὰ
ἀγαθά της, ποὺ θὰ μᾶς φέρουν τὸν
Παράδεισο ξανά.
Ἐλπίδας παράγγελμα.
Πίσω ὁλοταχῶς.

Ἔτος 15ο Φύλλο 1
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 Ὀκτωβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος:
Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης

> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 2/10, Ἁγίων Κυπρινοῦ καὶ Ἰουστίνης
Τρίτη 3/10, Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου
Τετάρτη 4/10, Ἁγίου Ἰεροθέου Ἀθηνῶν
Σάββατο 7/10, Σεργίου καὶ Βάκχου μαρτύρων.
> ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου, Γ΄ Λουκᾶ, Πελαγίας ὁσίας,
Πελαγίας μάρτυρος καὶ Ταϊσίας ὁσίας.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:30–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου.

ΙερΑ Aγρυπνία θὰ τελεσθεῖ 4/10 ὥρα 20:00
ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῆς ὁσίας Μεθοδίας Κιμώλου.

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ ἀπὸ τὴν 6η Ὀκτωβρίου, στὶς 7 τὸ βράδυ,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης θὰ ἀναλύει θέματα
Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
Σήμερα 1 Ὀκτωβρίου 2017, καὶ ὥρα 19:00 ξεκινᾶ ὁ
ἐτήσιος κύκλος ὁμιλιῶν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίoυ
Μουλατσιώτη. Θὰ προηγηθεῖ Ἑσπερινὸς στὶς 18:30

ΠροσκυνηματικΗ ΕκδρομΗ

Τὴν Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου 2017 στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὸ Ὁμώνυμο χωριὸ
τοῦ Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων, Εὐβοίας.
Πρὸς προσκύνηση τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας Μαρίνας
καὶ συμμετοχή μας στὸν Ἑσπερινό.
Τὸ λείψανο φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Γεωργίου Ἡλίων.
Ἀναχώρηση ἀπὸ τὸ Ναὸ ὥρα 14:00. Στάση στὴν Χαλκίδα.
Τιμὴ 10 εὐρώ, ἐφόσον ὑπάρχει συμμετοχὴ 35 ἀτόμων. Μὲ
λιγότερα ἄτομα τὸ προσκύνημα θὰ γίνει μὲ τιμὴ 15 εὐρώ.
Δηλώσεις συμμετοχῆς στὸν νεωκόρο.
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ
Στὸ πνευματικὸ
κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,
Ἁγίας Μαρίνης 39,
παραδίδονται μαθήματα
παραδοσιακῶν χορῶν.

> ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μαθήματα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ πραγματοποιοῦνται στὴν
αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνας
Ἡλιουπολης.

> ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Τὸ Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης,
περιμένει προσφορές σέ χρήματα
ἢ τρόφιμα, λαμβάνοντας σχετικὴ
ἀπόδειξη ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχό μας,
γιὰ νὰ μπορεῖ κάθε πεινασμένος
πτωχὸς ἢ γέροντας στὶς 11 τὸ πρωί,
νὰ ἔχει ἕνα ζεστὸ πίατο φαγητό
ἀλλὰ και νὰ ἀνακουφίζει κατὰ
τὸ δυνατόν τους ἐμπεριστάτους
ἀδελφούς του Ἰησοῦ.

Κατάστημα με προϊόντα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος
& Μοναστήρια ἂπ΄ὅλη τὴν Ἑλλάδα
Από τυποποιημένα τρόφιμα
ζυμαρικά-τραχανάς,όσπρια,αυγά, μέλι, χαλβάς και ταχίνι,
γλυκά, μαρμελάδες, κρασί και λάδι,
Ο
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΑΚ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ μέχρι φαρμακευτικά και καλλυντικά.
ΦΑΡΜΑΚΕΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Είδη ευλαβείας και προσευχής, εικόνες,
άνθρακες και θυμιάματα, βιβλία για μικρούς και μεγάλους
ΕΙΔΗ
ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ

Ωράριο
καταστημάτων

6945 264 206
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΔΙΓΕΝΗ 20
Στο προαύλιο της εκκλησίας Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως
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 Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30.
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.

