...ἡ

Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 15ο Φύλλο 34
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 20 Μαΐου 2018
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χριστὸς Ἀνελήφθη, γιὰ 40 μέρες ἀντὶ
καλημέρα, καληνύχτα οἱ χριστιανοὶ λέγαμε τὸ
Χριστὸς Ἀνέστη. Τὴν Τετάρτη τῆς 6ης ἑβδομάδας
ἀπὸ τὸ Πάσχα, στὶς ἐκκλησίες ψάλλουμε 40 φορὲς
τὸ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ
βάζουμε πίσω στὶς θέσεις
τοὺς τὸ εἰκόνισμα τῆς
Ἀνάστασης, τὸν Ἐπιτάφιο
καὶ τὸ Σταυρό. Ἐνάτη
Ἀπόδοσης τοῦ Πάσχα,
ὄμορφη τελετὴ λίγοι τὴν
ξέρουν.
Τῆς Ἀναλήψεως
μεγάλη γιορτὴ καὶ
τὰ Εὐρωπαϊκὰ κράτη
τὴν ἔχουν ἀργία γιὰ νὰ
πηγαίνουν Ἐκκλησία οἱ
Χριστιανοί, Ἐμεῖς ὄχι, ἀλλὰ
καὶ αὐτὲς ποῦ ἔχουμε μήπως τὶς χρησιμοποιοῦμε
σωστά; Ποιὸς Ἕλληνας πάει στὴν ἐκκλησία 25
Μαρτίου ἢ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἢ τὴν Καθαρὰ
Δευτέρα ἢ τῶν Θεοφανίων ἤ,η,η. ὅλα
αὐτὰ τὰ φτιάξανε οἱ παλιοὶ μὲ σοφία καὶ
ἤρθαμε ἐμεῖς νὰ μὴν ξέρουμε τί μᾶς
Λέγω
γίνεται καὶ γιατί.
ἐγώ...
Μέσα σὲ μισὸ αἰώνα, στὸν 20ο
φτάσαμε τόσο μπροστὰ ποὺ στὸν
21ο ψάχνουμε νὰ βροῦμε λύσεις στὰ
προβλήματα ποὺ δημιούργησε ἡ πρόοδος. Νὰ
βροῦμε τρόπους νὰ ἠρεμοῦμε τὴν ψυχή, νὰ βροῦμε
τρόπους νὰ θεραπεύουμε τὸ σῶμα. Κανεὶς δὲν
μιλάει γιὰ τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς ὅλων αὐτῶν τῶν
προβλημάτων. Γιατί; Θὰ θιγεῖ ὁ ἐγωισμός μας καὶ θὰ
χαλάσει τὸ σύστημα τῶν ὅσων κρύβονται πίσω ἀπὸ
τὴν παγκόσμια κρίση.
Γιὰ ποιὸ σκοπὸ πιστεύεις ὅτι ξεκίνησε
τὸ κίνημα ἀπελευθέρωσης τῶν γυναικῶν;
Οἰκειοποιοῦμε τὴν ἀπάντηση ἄλλου. «Δύο βασικοὶ
λόγοι. Ὁ πρῶτος ἦταν γιατί δὲν ὑπῆρχε ἄλλος
τρόπος νὰ φορολογήσουνε τὸν μισὸ πληθυσμὸ
πρὶν τὸ κίνημα ἀπελευθέρωσης τῶν γυναικῶν καὶ
ὁ δεύτερος, τώρα ἔχουνε τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο
ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. Μποροῦνε νὰ τὰ μάθουμε πῶς
νὰ σκέπτονται, νὰ τὰ προσανατολίσουνε, νὰ τὰ
χωρίσουνε ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ νὰ τοὺς μάθουνε νὰ
βλέπουν τὸ κράτος σὰν γονεῖς τους».
Ὁ Θεὸς βοηθός.

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.
Οἱ λειτουργίες θὰ γίνουν Δευτέρα
ἀπὸ τὸν π. Ἰωάννη καὶ Πέμπτη καὶ Σάββατο
ἀπὸ ὅλους τους διαθέσιμους πατέρες.

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς

Τὴν Τετάρτη 24 Μαΐου στὶς 19:00 μετὰ
τὸν Ἑσπερινὸ θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς
Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς
ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς
προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.

> Τρισάγιο Κεκκοιμημένων

Παρασκευὴ 25/6 ὥρα 19:30 μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Δευτέρα 21/5

Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Πέμπτη 24/5

Γ΄εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου.

21η ἐπέτειος ἐγκαινίων παρεκκλησίου
Ἁγίου Νεκταρίου.
Η Θ. Λειτουργία θὰ γίνει στὸ παρεκκλήσι.
Σάββατο 26/5

Ψυχοσάββατον. Συνεσίου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 27/5

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἑλλαδίου μάρτυρος,
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης

9:30 π.μ. Ἑσπερινὸς Γονυκλισίας
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Β΄ Θεία Λειτουργία

> Παρακλήσεις

Δὲν θὰ γίνουν αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα
Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00 ἀκολουθεῖ
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ στὴν Θεοτόκο.
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο στὶς 19:00

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
07:30 - 20:30

p

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Οὔτε πρωτάρηδες…

… δὲν κάνουν τέτοια λάθη στὴν ἁγιογράφιση. Οἱ
σεβίζοντες Ἱεράρχες εἰκονογραφοῦνται ἐντός τοῦ ἁγίου
Βήματος. Ποτὲ δὲν μπαίνουν σεβίζοντες ἅγιοι ἐντός τοῦ
κυρίως Ναοῦ, ἂν δὲν εἶναι μέρος συνθέσεως. Μάλιστα
ὁ ἅγιος Νικόλαος ποῦ ἀντέγραψαν σεβίζοντα στὸν
ἀριστερὸ τοῖχο, ὑπάρχει ἤδη στὸ Ἱερό, καθὼς καὶ ὁ ἅγιος
Σπυρίδων ποῦ τὸν ξαναζωγράφισαν καὶ ἔξω, ἀλλὰ καὶ ὁ
ἅγιος Βασίλειος ποῦ ἔχουν ἐξαγγείλει. Ἃς ὄψονται...
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέρος ΣΤ΄
Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένο

Ὁ Δήμαρχος
διαμαρτύρεται !!!!!!!
Γ΄

Πρόκειται για την αγιογράφηση του
Ι.Ν.Αναστάσεως στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο
όπου ανέλαβε εθελοντικά μετά από πρότασή μου η
Αγιογράφος του Δήμου μας να φέρει εις πέρας.
Οφείλω να Σας διαβεβαιώσω ότι η κα Α.............
Γ.................. είναι εξαιρετική αγιογράφος, με
μακροχρόνια εμπειρία και σεμνή προσωπικότητα
και είναι απόλυτα άδικο να την χαρακτηρίζει ο
Αρχιμανδρίτης «αδαή» , «το όνομά της δεν ξέρει να
γράψει» και το έργο της «εικονογραφικό αχταρμά».
Θα τολμήσω να Σας προτείνω να στείλετε ειδικούς
ώστε να διαπιστώσουν το εξαίρετο έργο της. Είμαι
σίγουρος ότι θα Σας επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μου
και ελπίζω να σταματήσει αυτή η προσβολή προς το
πρόσωπό της αλλά και προς τον Δήμο Ηλιούπολης.

Βαθυσεβάστως,
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης
Βασίλης Βαλασόπουλος
ΥΓ. Σας επισυνάπτω προς ενημέρωση έγγραφο από
το 2006 όπου στην Αγία Μαρίνα τοποθετήθηκαν
εικόνες μαθήτριας της Αγιογράφου μετά από
συνεννόηση του Αρχιμανδρίτη.
Λυπάμαι πραγματικά για την άδικη συμπεριφορά
του μια δεκαετία μετά.
Κοινοποιήσεις:
Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδας
(διά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών)
Κεντρικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
(διά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών)
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Προϊστάμενο Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων
Ηλιούπολης Αιδεσιμολογιότατο
Ευθύμιο Κερμελή.
Συνεχίζεται

Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις
ἂν δὲν μὲ θέλεις ἀνακύκλωσε μὲ - Στὸ ναὸ μᾶς
κάντε ἀνακύκλωση λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν.
Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα καὶ φιάλες (νεροῦ)
καὶ κουτία ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).
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.

