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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Eρανος
τῆς Aγάπης

Ὁ

Ἔρανος Ἀγάπης γίνεται
κάθε Δεκέμβριο
ἀπ’ ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ
τὴν στήριξη τῶν ἱδρυμάτων
καὶ τῶν Εὐάλωτων
κοινωνικῶν ὁμάδων.
Τὴν Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου
2016 ἀμέσως μετὰ την
Α΄ Θεία Λειτουργία
Λέγω
ὥρα 10:00 τὸ πρωὶ
ἐγώ... Ὁμάδες ἐθελοντῶν
θὰ περιέλθουν τὶς
γειτονίες τῆς ἐνορίας.
Ἀνοῖξτε τὰ σπίτια Σας καὶ τίς
καρδίες Σας.
Ἀκόμα ὁ Νεωκόρος θὰ
μπορεῖ νὰ Σᾶς προμηθεύσει
καθημερινὰ κουπόνια ἕως
καὶ τὴν ἑορτὴ τῶν Φώτων.
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Τὸ τραπέζι τῶν πτωχῶν
πρέπει νὰ γεμίσει. Στο
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.
Ἀκόμα νὰ συμμετάσχετε
στὶς ἐκδηλώσεις
16 Δεκεμβρίου ὥρα 16:30
Στὸν παιδικὸ σταθμὸ ἡ
Ἁγία Μαρίνα (Σαρωνικοὺ 12
Χαλικάκι), θὰ γιορτάσουμε
«Τὸ ἅγιο Βρέφος τῆς
Βηθλεὲμ»

Ἔτος 14ο Φύλλο 11
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 11 Δεκεμβρίου 2016
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριοι ἑβδομάδος: π. Σεραφείμ, π. Δαμασκηνός και π. Ευσέβιος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> Ἑσπερινός, Κυριακή 11/12, Σάββατο 17/12 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 12 Δεκεμβρίου, Σπυρίδωνος Τριμυθούντος
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου.
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, Δανιήλ προφήτου Διονυσίου Ζακύνθου.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου,
Πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως, Σεβαστιανού καί Ζωής
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00
> 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
Σήμερα & ὥρα 17:00 ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει
στὸ Ναό μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Σήμερα & ὥρα 19:00 ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θὰ συζητήσει μὲ νέους.

3η Χριστουγενιάτικη Φιλανθρωπικὴ Δράση

Ἡ Κιβωτὸς τοῦ κόσμου σὲ Ἀθήνα, Πειραιά, Πωγωνιανὴ Ἰωαννίνων, Χίο
καὶ Βόλο, χρειάζετε τυποποιημένα προϊόντα, ὅπως μπισκότα, κρουασάν,
ἀτομικοὺς χυμούς, σνὰκς γιὰ παιδιὰ –
πατάκια, γαριδάκια κ.λπ.
Πρέπει νὰ ἔχει ἀρκετὰ στὴν διάθεσή της,
ὥστε μὲ αὐτὰ νὰ ἐφοδιάζει τὰ παιδία της, γιὰ
τὸ δεκατιανὸ γέυμά τους στὸ σχολεῖο. Ἀπὸ
σήμερα στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ θὰ ὑπάρχει τὸ
καλάθι γιὰ τέτοια τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας.
Στὶς 18 Δεκέμβρη θὰ τελέσουμε τὴν
Λειτουργία στὴν Κιβωτὸ τῆς Ἀθήνας. Ὅποιος
θέλει ἀκολουθεῖ. Ὥρα ἔναρξης 9 τὸ πρωί. Ἀπὸ Λένορμαν ἀριστερὰ στὸ
Καπνεργοσστάσιο καὶ Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους, Κολωνός.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ἢ Κιβωτὸς στὴν Ἁγία Μαρίνα

Στὸ κλειστὸ γυμναστήριο τῆς Διάνα, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὰ ὅρια
τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, βρέθηκαν τὸ βράδυ
τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2016, οἱ καλαθοσφαιριστὲς τῆς ὁμάδος
«Κιβωτὸς τοῦ κόσμου».
Συμμετέχοντας στὸ πρωτάθλημα τῆς κατηγορίας ποὺ ἀθλοῦνται,
εἶχαν ἀγώνα μὲ τὴν ὁμάδα Μαίανδρος Ἡλιούπολης.
Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ ναοῦ
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου, βρέθηκε κοντὰ στὰ παιδιά, γνώριμα ἀπὸ τὶς δράσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητας γιὰ τὴν Κιβωτό, τοὺς εὐχήθηκε καὶ παρακολούθησε τὸν ἀγώνα.

Ἰακώβου μνήμη καὶ Ἰακώβου μνημόσυνο

Τὴν Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου 2016, μνήμη
τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ
Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός, τέλεσε στὸν
Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, τὴν ἀποδιδόμενη
στὸν ἑορτάζοντα Ἀπόστολο
Θεία Λειτουργία.
Ἡ ἀρχαιοπρεπὴς Θεία
Λειτουργία, τελεῖτε στὴν
Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα
μᾶς δύο φόρες τὸν χρόνο, σὲ
ἑσπερινὲς συνάξεις. Ἡ πρώτη
τὸν Ὀκτώβριο στὴν μνήμη τοῦ
Ἀποστόλου καὶ ἡ δεύτερη, κατὰ
τὸν τύπο τῆς προηγιασμένης,
τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
τὴν Παρασκευὴ τῆς βουβῆς
ἑβδομάδος. Ἐφέτος γιὰ πρώτη
χρονιὰ τελέσθηκε Κυριακή,
λόγω τῆς συμπτώσεως τῆς
μνήμης τοῦ φερομένου ὡς
συντάκτου της, πρώτου
Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων.
Ὁ Μητροπολίτης Βελεστίνου
κ. Δαμασκηνός, τέλεσε
τὴν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία
Λειτουργία, ἔξωθέν του Ἱεροῦ
Βήματος, στὸ Σολέα τοῦ Ναοῦ,
συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς
διαθεσίμους ἐφημερίους του
Ναοῦ, Σεραφεὶμ Δημητρίου,
Εὐσέβιο Μεάντζια καὶ Βασίλειο
Ταξιαρχιώτη. Ἐκ τῶν λοιπῶν
ἐφημερίων ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μεταξὰς
τέλεσε τὴν Β΄Θεία Λειτουργία, ἐνῶ ὁ ἀρχιμανδρίτης
Δαμασκηνὸς Φυλακτὸς ἱερούργησε στὸ ἐν Μήλεσι
Ἀττικῆς μετόχιο τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Ἀθηνῶν καὶ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος

Ξεσφύγγης στὴν Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
Μαζαρακίου Θηβῶν.
Στὴν γλαφυρὴ ὁμιλία τοῦ ὁ Μητροπολίτης,
ἀναφέρθηκε στὸν ἀδελφόθεο Ἰάκωβο καὶ μεταξὺ
ἄλλων καὶ σὲ ἕνα ὄμορφο
περιστατικὸ ἀπὸ τὶς
ἀπόκρυφες διηγήσεις περὶ τῆς
οἰκογενείας τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ
μνήστορος, λέγοντας ὅτι ὅταν
τὰ παιδιὰ τοῦ Ἰωσὴφ ἔλαβαν
τὴν κληρονομιὰ τὸ πατρός
τους, δὲν περιέλαβαν στὴν
διανομὴ καὶ τὸν Ἰησοῦ. Τότε
λέγετε ὅτι ὁ Ἴακωβ - Ἰάκωβος,
μοιράστηκε τὸν κλῆρο του μὲ
τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ ἔδωσε τὸν
κῆπο τῆς Γεθσημανῆς.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας τελέστηκε,
κατὰ τὸ ἔθος τὸ ὁποῖο
δημιουργήθηκε ἀπὸ ἱκανοῦ
γιὰ τοὺς διατελέσαντες
Ποιμενάρχες τῆς ἐνορίας,
μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
Ἰακώβου ἐνόψη τῆς ἐρχομένης
ἐπετείου τῆς κοιμήσεως
τοῦ (+25.10.1984). Τοῦτο
συνέπεσε καὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ
ἁγίου του ὁποίου φερώνυμος
ὑπῆρξε ὁ γεγενημένος “οὐχὶ
οἰκεία βουλήσει ἀλλὰ πολλὴ καὶ καταθλιπτικὴ τὴ
Κυβερνητικὴ πιέσει καὶ πρὸς ἀποτροπὴν ἀναμίξεως
τῆς Πολιτείας εἰς τὴν ἐσωτερικὴν σύστασιν καὶ
διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας”, Ἀρχιεπίσκοπος τῶν 12
ἡμερῶν.

