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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Θυμάτων Μνημόνευσις
καί εὐγονίας Παράκλησις

Ἔτος 15ο Φύλλο 8
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 Νοεμβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Τήν καθιερωμένη ἐτήσια ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά
τά ἀνθρώπινα θύματα καταστροφῶν, πού συνέβησαν
κατά μήνα Σεπτέμβριο, τέλεσε ἡ ἐκκλησιαστική
κοινότητα τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, τό
πρωί τῆς Κυριακῆς 10 Σεπτεμβρίου 2017, μέ Θεία
Λειτουργία ἀπό τόν
Μητροπολίτη Σουηδίας
καί πάσης Σκανδιναβίας
Κλεόπα.
Πρίν τήν ἀπόλυση
ἐψάλη ἡ ἐπιμνημόσυνη
δέηση στήν ὁποία
μνημονεύθηκαν οἱ νεκροί
της Μικρασιατικῆς
καταστροφῆς, τῆς
σφαγῆς τοῦ Χορτιάτη,
τῶν Σεπτεμβριανῶν της
Κωνσταντινουπόλεως,
τῶν δύο φονικῶν σεισμῶν
τῆς Καλαμάτας καί τῆς
Παρνηθας, τοῦ ναυαγίου
τοῦ πλοίου Σαμίνα, τῶν
τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στούς δίδυμους πύργους
τῆς Νέας Ὑόρκης καί στό σχολεῖο τοῦ
Μπεσλᾶν τῆς Ὀσετίας, καθώς καί τοῦ
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Πέτρου καί
Λέγω
τῶν σύν αὐτῶ τελειωθέντων κατά τήν
ἐγώ...
πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου μεταφορᾶς των
στόν Ἅγιο Ὅρος.
Ἀμέσως μετά ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ ναοῦ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ
Δημητρίου, προσκάλεσε τόν λαό νά συμμετάσχει
σέ μία εἰδική προσευχή γιά τήν ἐνίσχυση καί τήν
προστασία τῶν ἀνθρώπων, ἀνάμεσα στούς ὁποίους
πολλοί Ἕλληνες, ποῦ βρίσκονται ὑπό τήν ἀπειλή
τοῦ τυφώνα Ἴρμα στήν Πολιτεία τῆς Φλώριντά
των Η.Π.Α.
Στό τέλος ὁ Μητροπολίτης Κλεόπας εὐχαρίστησε
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο γιά τήν εὐλογία τῆς
τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀναφέρθηκε στήν
μικρότερη ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε Εὐαγγελική
περικοπή Κυριακῆς.
Τό ἀπόγευμα τελέστηκε παράκληση στίς ἁγίες
Μηνοδώρα, Μητροδώρα καί Νυμφοδώρα, ὑπέρ
εὐγονίας τῶν γυναικών καί μνημονεύθηκαν ὀνόματα
ἄτεκνων ζευγαριῶν.

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης.
> Ἑσπερινός, Σάββατο 25 καί Κυριακή 26/11
στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ὥρα 20:00, ἐπί τῇ ἑορτή
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Μέγας Ἑσπερινός,
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Τρίτη 21 Νοεμβρίου, ΕΙΣΟΔΙΩΝ
Σάββατο 25 Νοεμβρίου, Αἰκατερίνης πανσόφου

Ιερό Σαρανταλείτουργο
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπό τίς 18:00.
Τετάρτη 22 ἕως Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.
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, 126 Νοεμβρίου, ΙΓ ΛΟΥΚΑ Στυλιανοῦ
τοῦ Παφλαγόνος Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε.
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.

> 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.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ

Α. 1-10 Δεκεμβρίου συγκέντρωση τροφίμων γιά ἐμπεριστάτους
Β. 10-20 Δεκεμβρίου συγκέντρωση ζαχαρώδων καί χυμῶν, ἀτομικῆς συσκευασίας γιά τά δεκατιανά γεύματα
τῶν παιδιῶν, στήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου.
Γ. Ἀπογευματινή Φιλανθρωπική ἐκδήλωση μέ προσφορά ἀφεψήματος καί ζωντανή Μουσική, θά γίνει τό
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2018, καί ὥρα 18:00, στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας «πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων Μανταδάκης».
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

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Εὐχαριστήρια
Ὁμιλία
Πανηγύρεως 2017
τοῦ ἀρχιμανδρίτου
Δαμασκηνοῦ
Φυλακτοῦ
… Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου
Χαιρετίζουμε την παρουσία των, ἐνοριτῶν καί
μή, ἐκλεγμένων ἀρχόντων καί παραγόντων τοῦ
δημοσίου βίου. Εὐχόμαστε ὅπως Κύριος ὁ Θεός
διά πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας μας νά φωτίζει τίς ψυχές
σας, τίς σκέψεις σας καί νά σᾶς ἐνδυναμώνει πρός
δόξαν Θεοῦ καί ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων, ἰδίως
τῶν ἐν περιστάσεσι καί ἀνάγκες ὄντων.
Χαιρετίζουμε την παρουσία τῶν σπουδαστῶν
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τοῦ προγράμματος
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς καί
λαϊκούς ἀπό διάφορες χῶρες. Ἅς εἶναι ἡ παρουσία
σᾶς ἐδῶ ἀφορμή ὥστε νά καταστεῖτε γνῶστες τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσας, καί πρεσβευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ καί τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης,
πίστης καί θρησκευτικότητας στίς χῶρες ἀπό τίς
ὁποῖες προέρχεσθε.
I would also like to welcome the Greek
language students, of the relevant
program of Apostoliki diakonia of

the Church of Greece, Roman-Catholic clergy
and laymen from various countries. Let me wish
that your presence in our country will help you to
enrich your skills as Greek language users, and
your presence in our parish will help you to become
ambassadors of the Greek civilization and the
Greek-Orthodox tradition and faith in your own
countries.
Χαιρετίζουμε καί εὐχαριστούμε για τήν παρουσία
τούς ὅλους ὅσοι ἦρθαν ἀπό μακριά, ἀπό ἄλλες
ἐνορίες, κληρικούς
καί λαϊκούς
συλλειτουργούς καί
συμπροσευχομμένους
προσκυνητές, γιά
νά ἑνώσουμε τίς
προσευχές μας, νά
ἑορτάσουμε καί νά
τιμήσουμε τήν Ἁγία
μας. Ἡ παρουσία
σᾶς πάντοτε μᾶς
χαροποιεῖ, μᾶς τιμᾶ καί λαμπρύνει τόν ἐνοριακό
μας βίο.
Τέλος ἀλλά ὄχι τελευταῖο, ἀντιθέτως πρῶτο
εὐχαριστοῦμε τόν Τρισυπόστατο, Ζωοδότη καί
πάντων Αἴτιο, Θεό, ποῦ
μᾶς ἀξιώνει νά ἑορτάζουμε
πνευματικά γιά ἀκόμη μία
φορά, διότι:
«Βίος ἀνεόρταστος μακρή
ὁδός ἀπανδόκευτος».
Εἴθε ὁ Θεός διά τῶν
Πρεσβειῶν τῆς «Νύμφης
Κυρίου καί Ἀσπίλου
Ἀμνάδος Μαρίνης τῆς
Ἁγίας» νά εἰσακούει
τῶν προσευχῶν καί τῶν
δεήσεών μας καί νά ἐκπληρώνει πάντα τα πρός
σωτηρίαν αἰτήματα ὅλων μας!
Εἰ τό ὄνομα Κυρίου Εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν
καί ἕως τοῦ αἰῶνος!
Ἁγία του Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν!
Ὁ Θεός μαζί μας καί βοήθειά μας ἡ Ἁγία!
Χρόνια Πολλά καί Εὐλογημένα!
Καί τοῦ Χρόνου!

