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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018
Ὁ Ἔρανος Ἀγάπης γιὰ τὴν στήριξη τῶν
ἱδρυμάτων καὶ τῶν εὐάλωτων κοινωνικῶν
ὁμάδων, θά γίνει τὴν Κυριακή, 17
Δεκεμβρίου 2017 ἀμέσως μετὰ την
Α΄ Θεία Λειτουργία ὥρα 10:00 τὸ πρωὶ.

Ἔτος 15ο Φύλλο 11
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 10 Δεκεμβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.

> Ἑσπερινός, 12,15,16 καί 17/12 στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, Σπυρίδωνος Τριμυθούντος
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου.
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, Θεοφανώς βασιλίσσης.

Iερό Σαρανταλείτουργο.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπό τίς 18:00.
Δευτέρα 11, Τετάρτη 13, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου.
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία. Προσκομίσετε
πρόσφορο, κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, ἄνθρακες καί
λαμπάδες. Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή αὐλή» καί πρός
διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται ὅλα τα χρειώδη,
ἐκτός προσφόρου.

Ἀνοῖξτε τὰ σπίτια Σας καὶ τίς καρδίες Σας,
ἐθελοντές θὰ περιέλθουν τὶς γειτονίες τῆς
ἐνορίας. Ἀκόμα ὁ Νεωκόρος θὰ μπορεῖ νὰ
Σᾶς προμηθεύσει καθημερινὰ κουπόνια ἕως
καὶ τὴν ἑορτὴ τῶν Φώτων.
Τό τραπέζι τῶν πτωχῶν πρέπει νὰ
γεμίσει. Στό Φιλόπτωχο τοῦ Ναοῦ θὰ
μπορείτε να προσφέρετε τρόφιμα μακρᾶς
διαρκείας. Χρειαζόνται ὅμως καὶ νωπά.
Καθημερινὰ 9 -11.
Προηθευτεῖτε τὰ ἡμερολόγια Σας καὶ φλουρὶ
γιὰ τὴν Ἁγιοβασιλειόπιτα ἀπὸ τὴν ἐνορία Σας.
Ὑπάρχει ἕνα κέρδος γιὰ τὴν συντήρηση τοῦ
Ναοῦ.
Τελίκα ὁ Ἅγιος Βασίλειος στὴν ὁδὸ Δ.Γληνοὺ 27
ξεκίνησε νὰ ἐπισκευάζεται. Ὅμως ἔχει πολλὰ
προβλήματα καὶ θέλει τὴν βοήθεια ὅλων μας.

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή Προπατόρων, 17 Δεκεμβρίου,
Δανιήλ προφήτου, Διονυσίου Ζακύνθου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναός Ἁγίου Νεκταρίου,
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας στίς 20:00

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακή στίς 11:00 καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου
στίς 19:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Απόψε ὥρα 17:00, ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά
μιλήσει στό Ναό μας καί ὥρα 19:00
ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.

Πρόσκληση στὶς Χριστουγενιάτικες ἐκδηλώσεις
τῶν παιδιῶν μας στίς 15 Δεκεμβρίου 2017
Α. Στὸν παιδικὸ σταθμὸ ἡ Ἁγία Μαρίνα
Σαρωνικοὺ 12 Χαλικάκι), ὥρα 15:30
Β. Στὴν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ
(Ἁγίας Μαρίνης 39) μὲ τὸ 3ο Νηπιαγωγεῖο ὥρα 18:00.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ … ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ

6η χρονιὰ ἐπισιτιστικὸ πρόγραμμα Βοήθειας Τροφίμων
Ἀνακοίνωση γιὰ τὴ διανομὴ δεμάτων τροφίμων
σὲ μηνιαία βάση σὲ οἰκογένειες καὶ ἄτομα μὲ
ἐτήσιο εἰσόδημα ἕως 6.000 Εὐρώ.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας
σὲ τρόφιμα καὶ πληροῦν τὰ παρακάτω
κριτήρια, μποροῦν νὰ ὑποβάλουν αἴτηση στὴν
Ἐνορία τῆς κατοικίας τους, τὸ ἀργότερο ἕως
31 Δεκεμβρίου 2017.
1.Κοινωνικὰ-οἰκονομικὰ κριτήρια ἐπιλογῆς
ὑποψηφίων γιὰ τὴν στήριξη τῶν πτωχότερων
ἐκ τῶν πτωχῶν συναθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι
βρίσκονται σὲ ἀποδεδειγμένη δυσκολία ἀκόμη
καὶ στοιχειώδους διαβιώσεως.
Α) Εἰσοδηματικὰ κριτήρια: Γιὰ ἕνα ἄτομο,
0 ἕως 6.000 ΕΥΡΩ σὺν 1.500 ΕΥΡΩ γιὰ
κάθε ἐπιπλέον μέλος τῆς οἰκογένειας, ὅπως
αὐτὰ δηλώνονται στὸ φετινὸ ἐκκαθαριστικὸ
φορολογίας 2016. Ἐφ’ ὅσον πληροῦνται τὰ
εἰσοδηματικὰ κριτήρια, ἡ βοήθεια θὰ δοθεῖ
κατὰ προτεραιότητά σε:
Β) Μονογονεϊκὲς Οἰκογένειες
Γ) Μισθωτοὺς/συνταξιούχους
Δ) Οἰκογένειες μὲ περισσότερα
προστατευόμενα μέλη
Ε) Οἰκογένειες μὲ περισσότερα ἄνεργα μέλη
Ζ) Οἰκογένειες μὲ ἀνάπηρα μέλη
2. Ὑποχρεωτικὰ δικαιολογητικὰ ποὺ πρέπει νὰ
προσκομίσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι:
Α. Αἴτηση συμμετοχῆς συμπληρωμένη καὶ
ὑπογεγραμμένη (ἡ αἴτηση χορηγεῖται ἀπὸ τὴν
Ἐνορία),
Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις
ἂν δὲν μὲ θέλεις ἀνακύκλωσε μὲ
Στὸ ναὸ μᾶς κάντε ἀνακύκλωση
λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν. Ἐπιπλέον
πλαστικὰ πώματα καὶ φιάλες (νεροῦ)
καὶ κουτία ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).

Β. Ἀντίγραφο Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας ἢ
Διαβατηρίου (γιὰ ὅλους) & Ἄδεια Διαμονῆς σὲ
ἰσχὺ (μόνο γιὰ ἀλλοδαποὺς Τρίτων Χωρῶν)
Γ. Φετινὸ Ἐκκαθαριστικὸ Φορολογίας
Φορολογικοῦ ἔτους 2016 (γιὰ ὅλους)
Δ. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας μὲ
ἀντίγραφο Λογαριασμοῦ ΔΕΗ ἢ ΕΥΔΑΠ
ἢ τηλεφωνίας (κινητῆς ἢ σταθερῆς) στὸ
ὄνομα τοῦ αἰτοῦντα ἢ συμβόλαιο ἐνοικίασης
κατοικίας σὲ ἰσχὺ μαζὶ μὲ λογαριασμὸ στὸ
ὄνομα τοῦ ἰδιοκτήτη (γιὰ ὅλους)
Ε. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ἀνεργίας ἀπὸ ΟΑΕΔ
γιὰ κάθε ἄνεργο μέλος τῆς οἰκογένειας
ΣΤ΄. Πιστοποιητικὸ Ἀναπηρίας σὲ ἰσχὺ
ἀπὸ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ
(μόνο γιὰ ἀναπηρία 67% καὶ ἄνω)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὰ
δικαιολογητικὰ θὰ βρεῖτε στὴν αἴτηση ποὺ
χορηγεῖται ἀπὸ τὴν Ἐνορία. Οἱ αἰτήσεις καὶ τὰ
δικαιολογητικὰ θὰ ὑποβάλλονται μόνο στὴν
Ἐνορία ποὺ ἀνήκει ὁ ἐνδιαφερόμενος
Στὸ γράφειο τοῦ Φιλοπτώχου, τοῦ Ναοῦ
μας, ὁ π. Λάμπρος καὶ οἱ συνεργάτες του,
καθημερινὰ 9 -11, ἐκτὸς 24-26 Δεκεμβρίου
θὰ διατεθοῦν τὰ ἔντυπά των αἰτήσεων καὶ
θὰ παραλαμβάνουν τίς συμπληρωμένες
αἰτήσεις καὶ τά δικαιολογητικά. Δὲν θὰ γίνουν
δεκτές αἰτήσεις χωρὶς ὅλα τα ἀπαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Μέχρι 20 Δεκεμβρίου συγκεντρώνουμε
στο Ναό, ζαχαρώδη (μπισκότα κρουασάν,
γλυκίσματα συσκευασίας, καὶ χυμοὺς ἀτομικῆς
συσκευασίας γιά τά δεκατιανά γεύματα τῶν
παιδιῶν, στήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου.
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ…
Ἀνακύκλωση τηγανισμένων λαδιῶν
καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς
Ἁγίας Μαρίνας κάθε μέρα 7:3019:30 στην είσοδο του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ
δοχείου μεταφορᾶς κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο.

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.

