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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ἔκκληση ἐλέους

Στὸ ἔλεος τῆς ἀγάπης σας
προστρέχουμε ἐνόψει του
ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα,
ἔχει καθιερώσει ἀπὸ χρόνια τὴν
τέλεση ἀρτοκλασίας ἐντός των
σχολείων τῆς ἐνορίας καὶ τὴν
παροχὴ σὲ ὅλους τους μαθητὲς
ἀρτιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐγκόλπιου
ἡμερολόγιού της.
Ἐφόσον καὶ ἐφέτος ἐπιτρέπει ἡ
πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης
αὐτῆς, τὸ ἐκκλησιαστικὸ
συμβούλιο θὰ βρεθεῖ
στὴ δυσάρεστη
Λέγω
θέση νὰ μὴν μπορεῖ
ἐγώ... νὰ ἀνταποκριθεῖ
οἰκονομικὰ στὴν
παρασκευὴ τῆς
ἀρτοκλασίας γιὰ περίπου 1.500
μαθητὲς. Γιὰ αὐτὸ καὶ κάνουμε
ἔκκληση ἐλέους στὴν ἀγάπη
σας ὥστε νὰ συγκεντρωθεῖ τὸ
ἀπαιτούμενο χρηματικὸ ποσό.
Εἰδικὸς χρηματοσυλλέκτης θὰ
ὑπάρχει στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ γιὰ
τὸ σκοπὸ αὐτὸ, ἐνῶ μεγαλύτερες
δωρεὲς θὰ μπορεῖτε νὰ ἐπιδίδετε
στὸ νεωκόρο Ἀπόστολο Κωβαῖο.
Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ θὰ
πραγματοποιηθεῖ καὶ λαχειοφόρος
ἀγορὰ, ἐντός της φιλανθρωπικῆς
ἐκδήλωσης ποὺ ὀργανώνει ἡ
ὁμάδα γυμναστικῆς γυναικών.
Γίνονται δεκτὲς προσφορὲς γιὰ
τὰ δῶρα, ὥστε νὰ συμπληρωθοῦν
ἐκεῖνα ποὺ θὰ διαθέσει ἐκ τῶν
προσωπικῶν του ἀντικειμένων,
ὁ ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ.

Ἔτος 15ο Φύλλο 17
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 Ἰανουαρίου 2018
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ὅλοι συμπαραστεκόμαστε
στοὺς Ἱεράρχες ποὺ συλλειτουργοῦν στὸν
Ἅγιο Δημητρίο καὶ στὸν λαὸ τῆς Μακεδονίας,
ποὺ διαδηλώνει στὸ συλλάλητηριο στὸν
Λευκὸ Πύργο τῆς Θεσσαλονίκης.
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης.
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Πέμπτη 25 Ἰανουαρίου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
Σάββατο 27 Ἰανουαρίου,
Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰω. Χρυσοστόμου.
>ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή 28 Ἰανουαρίου, Τελώνου καὶ Φαρισαίου.
Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου.
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου
καὶ τῶν ἐ ν Ἰμιοῖς καὶ Κινάρῳ Ἡρώων.

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ: 30/1 καὶ ὥρα 18:00
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί Παναγίας 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στὶς 19:00.
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.
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.
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ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ἐλέους διάθεσις

Ἀ

νήμερά της ὀνοματικῆς
ἑορτῆς τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς
Κιβωτοῦ τοῦ κόσμου
πρωτοπρεσβύτερου Ἀντωνίου
Παπανικολάου, ὁ πρόεδρος τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως, συνόδευσε τὴν
παράδοση τῶν συγκεντρωθέντων

ποὺ συγκεντρώθηκαν ἀπὸ
ἐνορίτες γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν
πλημμυροπλήκτων τῆς περιοχῆς.
Τὶς δύο ἀποστολὲς διεκπεραίωσε
ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα μὲ
τὴν συνδρομὴ τοῦ ἐθελοντῆ
συνεργάτη τῆς ἐνορίας,
μηχανικοῦ Ἠλία Μυλωνά, ὁ
ὁποῖος διέθεσε τὸ ὄχημά του

ἀπὸ τὴν ἐνορία κατὰ τὴν περίοδο
τῶν ἑορτῶν, ζαχαρωδῶν καὶ
χυμῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ
καθημερινοῦ δεκατιανοῦ
γεύματος τῶν παιδιῶν τῆς
Κιβωτοῦ.
Τὶς προηγούμενες μέρες
παραδόθηκαν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Κωνσταντίνου τῆς Μάνδρας,
ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιο
Μεάντζια στὸν ἐκεῖ ὑπεύθυνο
Διάκονο Νικόδημο Κυρλάκη τὰ
τρόφιμα, εἴδη καθαριότητας
καὶ κλινοσκεπάσματα

βοήθησε, τὴν φορτοεκφόρτωση
τοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ καὶ ὁδήγησε
στὶς δύο ἀποστολές.
Σᾶς μεταφέρουμε ἀπὸ ἐδῶ, τὶς
εὐχαριστίες καὶ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ
κόσμου καὶ τῆς μητροπόλεως
Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος γιὰ τὴ
συνδρομή Σας.

Φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐνοριακοῦ φιλόπτωχου,
διοργανώνει γιὰ τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου ἡ ὁμάδα γυμναστικῆς γυναικὼν τῆς ἐνορίας.
Δεῖπνο μουσικὴ καὶ χορὸς θὰ περιλαμβάνεται στὴ φιλανθρωπικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση
για τὴν ὁποία η πρόσκληση κοστίζει 5 εὐρὼ.
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.

