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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης
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1-10 Δεκεμβρίου
συγκέντρωση τροφίμων γιά
ἐμπεριστάτους

10-20 Δεκεμβρίου
συγκέντρωση ζαχαρώδων καί
χυμῶν, ἀτομικῆς συσκευασίας
γιά τά δεκατιανά γεύματα
τῶν παιδιῶν,
στήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου.
Ἀπογευματινή Φιλανθρωπική
ἐκδήλωση μέ προσφορά
ἀφεψήματος καί ζωντανή
Μουσική, θά γίνει τό Σάββατο
9 Δεκεμβρίου 2018, καί
ὥρα 18:00, στήν αἴθουσα
δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας
«πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων
Λέγω
Μανταδάκης».
ἐγώ...
Μέ εἰσήτηριο 5
εὐρώ, πρός ἐνίσχυση
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐταιρίας
Σκλήρινσης κατά Πλάκας,
γραφεῖο Ἀτικκῆς, θά βρεθοῦμε
ὅλοι μαζί γιά τήν ἐκδήλωση τῶν
αἰσθημάτων ΑΓΑΠΗΣ μας,
ἐνόψει των Χριστουγέννων.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΕΝΕΚΕΝ

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε
ὀνόματα ζώντων καὶ τεθνεώτων πρὸς
μνημόνευσή τους, στὸ Ἁγιορείτικο κελί
τῶν Ταξιαρχῶν Καρυῶν.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ
ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν νεωκόρο
τοῦ Ναοῦ μας.

Ἔτος 15ο Φύλλο 7
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 Νοεμβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
> Ἑσπερινός, Σάββατο 18/11 καί Κυριακή 19/11 στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Τρίτη 14 Νοεμβρίου, Ἀποστόλου Φιλίππου
Σάββατο 18 Νοεμβρίου, Πλάτωνος μάρτυρος

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπό τίς 18:00.
Τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο ξεκινᾶ στίς 15 Νοεμβρίου.
Οἱ Θεῖες Λειτουργίες θά γίνεται ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή
στίς 18:00. Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπέρ
Ὑγείας καί Ἀναπαύσεως. Θά τά παραλαμβάνει ὁ Νεωκόρος.

Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καί 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.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου, Θ΄ΛΟΥΚΑ
–Ἀβύδου, Ἠλιοδώρου & Ἀγαπίου μάρτυρος.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναός Ἁγίου Νεκταρίου,
Παρακλήσεις θά τελεσθοῦν ξανά ἀπό τό νέος ἔτος.
Στό κοινωνικό τῶν λειτουργιῶν, θά ψάλλεται τμῆμα
τοῦ κανόνος τῶν παρακλήσεων.

> 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
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 καί ὥρα 17:00,
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά μιλήσει στό Ναό μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 καί ὥρα 19:00 ὁ π. Αὐγουστίνος
Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Εὐχαριστήρια Ὁμιλία Πανηγύρεως 2017
τοῦ ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ Φυλακτοῦ

Σεβασμιώτατε, κ. Βουλευτά, κ. Δήμαρχε,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές,
Μέ τήν χάρη τοῦ Τρισάγιου Θεοῦ καί τίς
Πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης
ὁλοκληρώνονται οἱ ἑορταστικές προσευχητικές
ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῆς ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας.
Χρέος ἱερόν καί φιλάγιον μᾶς σύναξε αὐτό τό ἅγιο
διήμερο εἰς Ἐκκλησίαν, σέ ἕνα σῶμα, τό σῶμα τοῦ
Ζῶντος Χριστοῦ πού πορεύεται εὐαγγελιζόμενο
εἰς τούς αἰώνας τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά νά
λατρεύσουμε τόν Τρισάγιο Θεό, νά ἀποδώσουμε τιμή
στήν Ἁγία Μαρίνα καί νά αἰτηθοῦμε τῶν πρεσβειῶν
Της.
Ἡ φιλόθεος καί φιλάγιος πανήγυρη
αὐτή δέν θά μποροῦσε νά
πραγματωθεῖ χωρίς τήν συνδρομή,
τήν διακονική προσφορά καί τούς
κόπους πολλῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
τίς τελευταῖες μέρες ἔδωσαν τόν
καλύτερό τους ἑαυτό.
Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας μας,
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ
Δημητρίου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σέ
ὑπηρεσία πρός ἐξυπηρέτηση τῶν
λατρευτικῶν καί πνευματικῶν
ἀναγκῶν ἑλληνορθόδοξου ἐνορίας
τῆς Μητροπόλεως Γερμανίας,
οἱ συνεφημέριοί μου: Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος
Μεάντζια, Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μεταξάς,
Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης,
Πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης καί ἡ
ταπεινότητά μου:
Εὐχαριστούμε ἐκ βάθους καρδίας τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποίος γιά ἀκόμη
μία χρονιά, μέ τήν Εὐλογία καί τήν Ἄδεια τοῦ
Ποιμενάρχου μας Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος κυρίου ἡμῶν κυρίου Ἱερωνύμου, προεξῆρχε
τῶν πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν.
Σεβασμιώτατε Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι πάντοτε
στήν προσευχή μας ἔχουμε καί θά ἔχουμε τό

Μαρτυρικό Φανάρι, τόν πρῶτο τῆ ς Ὀρθοδοξίας
– τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαῖο - ὁ ὁποῖος δίνει μαρτυρία
Πίστεως, Ἀγάπης, Ἐλπίδος καί Ἑνότητας σέ
ὅλον, τόν Ὀρθόδοξο καί μή, Χριστιανικό Κόσμο.
Προσευχόμαστε ἐπίσης γιά ὅλους τους ὑπηρετοῦντες
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀλλά καί τό ποίμνιό του.
Ἑξαιρέτως δέ, Σεβασμιώτατε, προσευχόμαστε γιά
Ἐσάς καί τό ποίμνιο Σᾶς τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό
πολλές ἐθνότητες καί ἐκτείνεται σέ δύο Χῶρες καί
μία αὐτόνομη κοινότητα ἑπτά μεγάλων νήσων καί
πολλῶν μικρότερων.
Εὐχαριστούμε τα μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συμβουλίου, τῆς φιλοπτώχου ἀδελφότητος, τούς
ἱερόπαιδες καί τά κατηχητικά της ἐνορίας μας, τούς
πολλούς ἐθελοντές ἐνορίτες καί μή, τούς παράγοντες
καί τούς ἐργαζομένους στίς ὑπηρεσίες
τοῦ Δήμου μας, διότι ὁ κάθε ἕνας
μέ τόν τρόπο τοῦ προσέφεραν καί
συνεχίζουν νά προσφέρουν τά μέγιστα
στήν ὁμαλή ἐνοριακή μας ζωή καί τήν
πανήγυρή μας.
Εὐχαριστούμε τίς Ἑλληνικές
Ἔνοπλες Δυνάμεις καί τήν Ἑλληνική
Ἀστυνομία γιά ὅσα προσφέρουν στήν
Πατρίδα μας. Ἰδιαιτέρως τόν Ὑπουργό
Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τόν Ἀρχηγό
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας γιά τήν
διάθεση τῶν τιμητικῶν Ἀγημάτων
καί φιλαρμονικῶν πού ἐλάμπρυναν
καί προσέδωσαν μεγαλοπρέπεια
καί Ἑλληνικότητα στήν σημερινή
λιτανεία. Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας τήν
φιλαρμονική τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ μέ
ἐπικεφαλῆς τόν Ὑποπλοίαρχο κ. Καραγουδάκη, τό
ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μέ ἐπικεφαλῆς τόν
Ἀρχικελευστή κ. Ἀναστασίου καί τήν φιλαρμονική
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν
Ἀνθυπασπιστή κ. Καλαμάνο. Εὐχαριστοῦμε
τούς Συλόγους τῶν Ἠπειρωτῶν, καί τῶν Κρητῶν
Ἡλιούπολης οἱ ὁποῖοι, ὅπως πάντοτε ἔτσι καί αὐτό τό
διήμερο, τίμησαν τήν πολιοῦχο μας μέ τήν παρουσία
τους. Ἡ παρουσία Σᾶς ἐλάμπρυνε τήν λιτάνευση τῆς
εἰκόνος τῆς Ἁγίας Μας. Εὐχόμεθα ὅπως πάντοτε
πρεσβεύει γιά ὅλους σας καί τίς οἰκογένειές σας.

… Συνεχίζεται

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.

