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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 15ο Φύλλο 12
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 Δεκεμβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης.

> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.

Ὁ ἅγιος Βασίλειος
μᾶς περιμένει

Πρὶν γίνουν οἱ ἐνορίες τὸ ἐκκλησάκι τοῦ
ἅγιου Βασίλειου ἐπὶ τῆς σημερινῆς ὁδοῦ
Δ. Γληνοὺ 27, ἦταν τὸ πρῶτο σημεῖο λατρείας
καὶ τιμῆς τοῦ Θεοῦ στὴν περιοχή. Ὑπῆρξε
ἰδιοκτησία τοῦ Βασιλείου Παπαγεωργαντῆ.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἔκλεισε καὶ δὲν
ξαναλειτούργησε μὲ εὐθύνη τῆς κληρονόμου
συζύγου του, Ἀναστασίας. Πλέον ὑπὸ τὴν
εὐθύνη τοῦ Ναοῦ, θὰ ἀνακαινιστεῖ καὶ
θὰ λειτουργήσει γιὰ τοὺς ἁγίους
Βασίλειο καὶ Μαρκέλλα.
Λέγω
Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ
ἐγώ... Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης κάνει
γνωστὴ τὴν δημιουργία ἐπιτροπῆς
περιοίκων ἡ ὁποία ἀνέλαβε τὸν
συντονισμὸ γιὰ τὴν ἀνακαίνιση
τοῦ Ναοῦ. Τὴν ἀποτελοῦν ὁ Ἰωάννης
Γαυγιωτάκης, ὁ Γεώργιος Σταυρόπουλος,
ὁ Ἠλίας Μυλωνάς, ἡ Ἀγγελικὴ Βλαχάκη καὶ
ὁ Δημήτριος Σκούταρης.
Ἔργο τῆς ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ ἀνακαίνιση τοῦ
Ναοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτὴ Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ
Σκευῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Συμβούλιο τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
Τὸ κόστος ἐπισκευῆς μεγάλο καὶ σὲ δύσκολες
ἐποχὲς ἐλπίζουμε νὰ συγκεντρωθεῖ ἀπὸ τὴν
ἀγάπη ὅλων μας. Ἕως 17/12 ἔχουν διατεθεῖ τὰ
κάτωθι ποσά.
Γ.Σ 1.500 -Α.Α.50– Α.Σ. 500 - Α.Σ.Δ. 250
–Ν.Κ.100 – Φ.Λ.50- Μ.Σ.20 – Β.Κ.20 - Φ.Κ
10 – Α.Κ. 50- Δ. 700
Παρακαλοῦμε ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν
ἀνακαινιστὲς μὲ μιὰ οἰκονομικὴ συνδρομὴ
νὰ ἀπευθυνθοῦν στὸν πρόεδρο τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἢ τὰ μέλη τῆς
ἐπιτροπῆς.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Παρασκευὴ 22 Δεκεμβρίου στὶς 18:00

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου - 7ο Δημοτικὸ
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου - 4ο Γυμνάσιο
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου – 21ο Δημοτικὸ
Παρασκευὴ 22 Δεκεμβρίου – 3ο Δημοτικὸ
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, 10 ἐν Κρήτη μαρτύρων.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἐντός τοῦ 12ου Δημοτικοῦ
Σχολείου τήν Παρασκευὴ 22 Δεκεμβρίου
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ Ἑσπερινὸ ἀπὸ τὶς 18:00.
Δευτέρα 18 καὶ Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως 24 Δεκεμβρίου,
Εὐγενίας ὀσιοπαρθενομάρτυρος.
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
Σήμερα στὶς 11:30 ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτὴ
τοῦ Κατηχητικοῦ μας.
Κάθε Κυριακή στίς 11:00
καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή 12/1, μέ τόν π. Ἰωάννη.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ…
Ἀνακύκλωση τηγανισμένων λαδιῶν
καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς
Ἁγίας Μαρίνας κάθε μέρα 7:30-19:30
στην είσοδο του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου
μεταφορᾶς κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο.

p

Πολεμώντας την σκλήρυνση

Μ

ία φιλανθρωπικὴ βραδιὰ διοργανώθηκε
ἐν ὄψη τῶν Χριστουγέννων, τὸ βράδυ τῆς
Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου 2017.
Ἡ προσέλευση δεκάδων ἐνοριτῶν γέμισε
ἀσφυκτικὰ τὴν αἴθουσα δεξιώσεων
«πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης»
στὴν ὁποία πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση γιὰ
τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἑλληνικῆς ἐταιρίας
γιὰ τὴ σκλήρυνση κατὰ πλάκας.
Ἡ γραμματέας της ἐταιρίας στὸ γραφεῖο Ἀθηνῶν,
Εὐγενία Μακρυκώστα-Μάρη, εὐχαρίστησε γιὰ τὴ
διαχρονικὴ προσφορὰ καὶ στήριξη ποὺ παρέχει ἡ
Ἐνορία τῆς Ἁγίας Μαρίνας καὶ παρουσίασε
ἐν συντομία τὶς δράσεις τῆς ἐταιρίας.
Στὴ ἐκδήλωση παραβρέθηκε
ὁ ἐπίσκοπος Σούπραλς Ἀνδρέας,
ἱεράρχης τῆς Πολωνικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο
Παῦλο καὶ τὸν μοναχὸ Πέτρο ἀπὸ
τὸ μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου τοῦ Σούπραλς.
Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συμβουλίου τοῦ ναοῦ, Ἀρχιμανδρίτης
Σεραφεὶμ Δημητρίου, μὲ μιὰ συμβολικὴ κίνηση
ποὺ ἤθελε νὰ θυμίσει τὴν προσπάθεια ποὺ ἔγινε
στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη νὰ ἀπωθήσουν τὶς
Χριστιανικὲς συνήθειες τῶν Χριστουγέννων,
ἀντικαθιστώντας τὲς μὲ παρόμοιες ἀλλὰ μὴ
χριστιανικές, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση
100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση,
καλωσόρισε ὅλους καὶ προσκάλεσε τὸν
ἐπίσκοπο ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὴν χώρα ποὺ ξεκίνησε
ἡ κατάρρευση τῶν Σοβιετικῶν καθεστώτων, τὰ
ὁποῖα δημιούργησαν ἑκατομμύρια Χριστιανῶν
μαρτύρων, νὰ δώσει τὴν εὐλογία του στοὺς
συγκεντρωμένους.

Μὲ θερμὰ λόγια ὁ ἐπίσκοπος Ἀνδρέας,
ἀπευθύνθηκε στοὺς παρόντες καὶ τοὺς συνεχάρη
γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὴν φιλανθρωπικὴ
ἐκδήλωση, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καὶ στὴν ἀπὸ πολλὰ
χρόνια ἀρωγὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεραφεὶμ
καὶ τῆς κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης, στὴν
Πολωνικὴ Ἐκκλησία.
Τὸ παρὸν στὴν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἡ κ. Ζωὴ
Ράπτη, Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας –
Κόμματος καὶ μέλος τῶν Τομέων Ὑγείας καὶ
Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς
Νέας Δημοκρατίας, ἡ σύζυγος τοῦ Δημάρχου
Ἡλιούπολης Δῶρα Ρίζου, οἱ δημοτικοὶ
σύμβουλοι Ἡλιούπολης Ἰωάννης
Ποῦλος καὶ Κώστας Σεφτελὴς καθὼς
καὶ ἄλλοι τοπικοὶ παράγοντες καὶ
ἐκπρόσωποι συλλόγων.
Τὸ παραδοσιακὸ μουσικὸ
συγκρότημα τοῦ Γιώργου
Δαλιάνη, προσφέροντας
δωρεὰν τὴν συμμετοχή τους
στὴν ἐκδήλωση, μὲ τὴν συνδρομὴ
καὶ τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου «Ἡ
Ρωμιοσύνη», ἀπέδωσε παραδοσιακὰ
τραγούδια καὶ συνεπῆρε τοὺς παρευρισκόμενους
στὸ νὰ κυκλώσουν στὸ χορό.
Τὴν ἑπομένη, Παρασκευὴ 8 Δεκεμβρίου, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
ἐπισκέφθηκε τὰ γραφεῖα τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐταιρίας γιὰ τὴ Σκλήρυνση κατὰ Πλάκας στὴν
Ἀθήνα, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὴν Ἡλιούπολη
ἐπὶ της Λεωφ. Βουλιαγμένης 507 & Λεωνιδίου,
μὲ τηλέφωνο ἐπικοινωνίας το 2109946733,
τηλεομοιότυπο το 2109946169, καὶ ἠλεκτρονικὴ
διεύθυνση την athens@gmss.gr καὶ ἐπέδωσε
τὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ συγκεντρώθηκε στὴν
ἐκδήλωση.

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.

