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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Πῶς ἔφτασε 
ὁ τόπος σ’ αὐτὸ 
τὸ σημεῖο;»

Ἡ ἡμέρα τιμῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τῆς Κλίμακος σὲ μία περίοδο ὅπως 
ἡ τωρινή, μᾶς κάνει νὰ σκεφτοῦμε 
ἰδιαίτερα τὴν ἀνάγκη ποὺ τούτη τὴν 
ὥρα ἔχει ἡ πατρίδα μας.
Ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης προβάλλει μὲ τὴν 
κλίμακα (σκάλα) τῶν ἀρετῶν, τὸν 
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ φτάσουμε πίσω 
στὸν Θεό. Μᾶς λέει ὅτι «ἡ μετάνοια εἶναι 
ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν λύπη 
καὶ τὸν πόνο». 
Οἱ ἐπιλογές μας στὸ σήμερα, μᾶς 
ἔχουν φέρει πολὺ λύπη καὶ πολὺ 

πόνο. Εἶναι ὅλες ἐπιλογὲς ἐγωισμοῦ. 
Πάψαμε νὰ δεχόμαστε 
τὴν φύση ὅπως ὁ Θεὸς τὴν 
ἔφτιαξε καὶ προσπαθοῦμε 
νὰ τὴν ἀλλοιώσουμε, κατὰ 

τὰ νομιζόμενα συμφέροντά 
μας. Κάναμε τὴ νύχτα μέρα καὶ τὴ 
μέρα νύχτα. Ἄνθρωποι χωρὶς ὅρια, 
χωρὶς σεβασμό, δηλαδὴ χωρὶς Θεό. 
Τέτοιοι ἀνέλαβαν τη διοίκηση καὶ 
τοῦ  Ἑλλαδικοῦ Κράτους. Αὐτὸ ἔχει 
προκαλέσει καὶ θὰ συνεχίσει νὰ 
προκαλεῖ στὴν πατρίδα μας λύπη. 
Ἀπὸ 1ης Μαρτίου ἐπιτείνει τὴν λύπη 
ἡ ἀπαγωγὴ καὶ ὁμηρία δύο Ἑλλήνων 
στρατιωτικῶν ἀπὸ τὸν  Ἔβρο.
Ὁ φόβος, κυριεύει στὶς καρδιὲς τῶν 
ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι, δὲν ἔμαθαν νὰ 
ἔχουν ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα στὸ Θεό. 
Ὁ φόβος δὲν εἶναι μόνο γιὰ τὴν κρίση 
στὰ ἑλληνοτουρκικά, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὰ οἰκονομικὰ καὶ γιὰ ὅλα ἐκεῖνα τὰ 
ὁποῖα μᾶς φοβίζουν γιὰ τὸ αὔριο. 
Στοὺς χριστιανοὺς ὅμως δὲν ὑπάρχει 
αὔριο. Ὑπάρχει τώρα καὶ τὸ τώρα σημαίνει 
μετάνοια καὶ προσευχή. Μὲ αὐτὰ τὰ 
ὅπλα λοιπὸν ἃς ζήσουμε ὅτι ὁ Θεὸς 
θὰ ἐπιτρέψει μὲ τὶς ἐπιλογές μας νὰ 
συμβεῖ, χωρὶς νὰ ξεχνᾶμε το ὅτι ἂν 
ἔχεις λύπη ὁ Θεός σου λείπει.

p

Λέγω
ἐγώ...

Ἔχεις λύπη 
ὁ Θεός σου λείπει Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.

Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ 
ἀνέλαιος. Σάββατο 24 κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
Κυριακή 25 Μαρτίου, κατάλυσις ἰχθύος. 

> Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς σήμερα στὶς 18:00 
> Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ὧρες καθημερινὰ 7:30 
> Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, 
Πέμπτη 22/3 καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 213
> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τετάρτη 20 Μαρτίου στὶς 18:00 
Παρασκευὴ 23 Μαρτίου στὶς 7:30 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
Τό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας γιά τόν  Ἀκάθιστο   Ὕμνο θὰ
ἀνθοστολιστεί καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της δαπάνης.
Ὁ Νεωκόρος ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως θὰ λαμβάνει τὶς
προσφορές Σας καὶ γιὰ τὸν στολισμὸ τοῦ  Ἐπιταφίου.

> ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Τὴν Παρασκευὴ 23 Μαρτίου θὰ ψαλεῖ  
ὁ Ἀκάθιστος   Ὕμνος στὶς 18:00 μὲ ἀπόδειπνο καὶ  
στὶς 21:00 μὲ  Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία σὲ ἀγρυπνία. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
Σάββατο 14 Μαρτίου, Ἀρτέμωνος Σελευκείας. 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν, 25 Μαρτίου,  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.
Α΄ Θεία Λειτουργία - Δοξολογία. 6:30–9:30 π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία - Δοξολογία. 9:45–11:00 π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
• Τρισάγιο καὶ κατάθεση στεφάνου 
στὸ μνημεῖο τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας 10:30.
•  Ἐπίσημη Δοξολογία στὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου 11:00.
• Τρισάγιο στὸ ἡρῶο τῆς Πόλης. Καταθέσεις στεφάνων. 11:30. 
• Μαθητικὴ Παρέλαση ἐπὶ τῆς λεωφόρου Εἰρήνης 12:00.
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Σήμερα στὶς 11:30 γιορτή για 
τήν 25η Μαρτίου. Δὲν θὰ γίνουν στὶς 25/3
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα  Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30 
 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ
Κυριακὴ 25 Μαρτίου:  
Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ - Ἁγίου  Ἐφραὶμ Νέας Μάκρης,  
Ἀναχώρηση 14:00 Περίπατος στὴν παραλία.



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.

Μὲ ἐλπίδα νὰ βρεθοῦν παπαδιὲς

Πώς ἀποφασίσατε 
νὰ γίνετε ἱερέας; 
Αὐτὴ ἦταν μιὰ 

ἀπὸ τὶς 15 ἐρωτήσεις τὶς 
ὁποίες προετοίμασαν κορίτσια 
στὴν ἡλικία τῆς ἐφηβείας, γιὰ 
νὰ ἀπευθύνουν στοὺς ἱερεῖς 
τῆς ἐνορίας τους.
Ὅπως κάθε χρόνο στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας  
Ἡλιουπόλεως οἱ ἐνορίτες 
προσκλήθηκαν ἀπὸ ἄμβωνος, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἑβδομαδιαῖο 
ἐνοριακὸ φυλλάδιο, σὲ 
μία ἑβδομάδα ἰδιαίτερης 
προσευχῆς γιὰ ὑποψηφίους 
κληρικούς, μοναχοὺς καὶ 
πρεσβυτέρες.  
Τὴν φετινὴ χρονιὰ 
ὀργανώθηκε στὰ πλαίσια 
τῆς ἑβδομάδας αὐτῆς, μία 
συνάντηση ἐπικοινωνίας 
μὲ ἔφηβες κοπέλες, οἱ 
ὁποῖες ὑποδέχθηκαν τὸ 
μεσημέρι τῆς Κυριακῆς τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως τὸν 
πρόεδρο τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ ναοῦ 
Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ 
Δημητρίου καθὼς καὶ τὸν  
Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνὸ 
Φυλακτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
ἔλαβαν ἀπαντήσεις στὶς 
ἐρωτήσεις τους.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ 

Γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Παναγιᾶς καὶ τῆς πατρίδας
μὴν λησμονήσουμε νὰ βάλουμε στοὺς
ἐξῶστες μας τὴν  Ἑλληνικὴ Σημαία. 

ΝΑ 
ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ 

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ

Οἱ κληρικοὶ εὐχήθηκαν νὰ 
δίνει ὁ Θεὸς φώτιση σὲ νέες, 
νὰ ἐπιλέγουν τὸν δρόμο τῆς 
συζυγίας ὡς πρεσβυτέρες 
ἀλλὰ καὶ τὸν μοναχισμό, 
ἐνῶ στὸ τέλος παρέδωσαν 
στὰ κορίτσια ἀπὸ ἕνα 
μικρὸ ἀναμνηστικό γιά νά 
τοὺς θυμίζει αὐτὴ τὴ 
συνάντηση. Ήταν ἕνα 
δίπτυχο μὲ τὴν εἰκόνα 
τοῦ  Ἐσταυρωμένου καὶ 
τὸ ἐρώτημα γιὰ ποιὸν 
σταυρώθηκε; Τὴν ἀπάντηση τὴν λάμβαναν ἀπὸ τὸν καθρέφτη ποὺ 
περιεῖχε ἐσωτερικά τό δίπτυχο.
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, στὴν Θεία Λειτουργία εἶχε ἀναπεμφθεῖ εἰδικὴ 
δέηση γιὰ τοὺς  Ἱερόπαιδες, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν εὐλογία ἀναμένοντας 
καὶ τὴν προγραμματισμένη συνάντησή τους ἐκτὸς ναοῦ, γιὰ νὰ 
συμμετάσχουν σὲ ἕνα παιχνίδι ἄμιλλας.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ 09.00 - 13.00


