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Ἐφημέριος ἑβδομάδος: 
π. Σεραφείμ, π. Δαμασκηνός, π. Εὐσέβιος
>  Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 
Τὴν Δευτέρα 22 Μαΐου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς 
Παρακλήσεως εἰς τὸν  Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν 
διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
> Ἀγρυπνία 
Τὴν Τρίτη 23/5 ἐπὶ τῇ ἀποδώσει τοῦ Πάσχα θὰ γίνει  Ἀγρυπνία 
ἀπὸ τὶς 20:30
> ENATH TOΥ ΠΑΣΧΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 19.00 ΤΑ 40 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Τετάρτη 24/5,  
Ἀπόδοσις Πάσχα. Συμεὼν τοῦ ἐν Θαυματῶ ὄρει 
Πέμπτη 24/5  
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Γ΄εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου 
20η ἐπέτειος ἐγκαινίων παρεκκλησίου Ἁγίου Νεκταρίου.
Η Θ. Λειτουργία θὰ γίνει στὸ παρεκκλήσι.
Σάββατο 27/5  
Ἑλλαδίου μάρτυρος, Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 28/4 318 Θεοφόρων Πατέρων   
A΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.  
Εὐτυχίου Μελιτίνης, Ἐλικωνίδος μάρτυρος.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου  
καὶ τῶν σὺν αὐτῶ +29.5.1453
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 19:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα 
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΡΩΣΣΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 7:00
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΩΚΟΡΟ - ΤΙΜΗ 20 ΕΥΡΩ

H  Ἁγία  Ἑλένη 
στὴν Ἑλλάδα

Αὐτὴ τὴ χρονιὰ ἡ  Ἀποστολικὴ Διακονία 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑορτάζει, μὲ 
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, 80 χρόνια διακονίας 
καὶ προσφορᾶς στὴν οἰκουμένη. Τὸ 
ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐπετείου εἶναι 
ἡ ὑποδοχὴ μὲ τιμὴ καὶ λαμπρότητα, τοῦ 
Τιμίου Ξύλου καὶ τοῦ  Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς 

Ἁγίας  Ἑλένης τῆς  Ἰσαποστόλου, 
μητρὸς τοῦ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, τοῦ πρώτου 
Χριστιανοῦ Αὐτοκράτορα.

Τὸ πρόσωπο τῆς Ἁγίας μας 
ἀποκαλύπτει τὴν ἴδια τὴν καρδιὰ τῆς 

Ὀρθοδοξίας, τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τῶν 
Ἁγίων, τὴν ταπείνωσή τους, τὴν ἀγάπη 
τους γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ὑπέρβαση 
τοῦ φόβου τοῦ θανάτου. Γι’ αὐτὸ 
ἐπικαλούμαστε τὴν Ἁγία νὰ γίνει ἡ ἱκέτιδα 
τῆς κλήσεως καὶ τῆς παρακλήσεώς μας καὶ 
προσερχόμαστε ταπεινοὶ προσκυνητὲς στὸ 
χαριτόβρυτο  Ἱερὸ Λείψανό της.

Δευτέρα 29 Μαίου στὶς 18:00 τὸ 
ἀπόγευμα θὰ πᾶμε μὲ λεωφορεῖο  στὸν 
Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς  Ἁγίας Βαρβάρας 
τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Ἀττικῆς (κοντὰ 
στὸ Αἰγάλεω), γιὰ νὰ προσκυνήσουμε. 
Θὰ ἀκολουθήσει δεύτερο προκήνυμα, ἂν 
ὑπάρξει ἐνδιαφέρον, τὴν Τρίτη 13  Ἰουνίου 
ὥρα 18:00. Ἰδιωτικὰ ἀπὸ 8:00 ἕως 11:00 
καθημερινὰ ἕως 15  Ἰουνίου. 



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.

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

Ἡ παρουσία τοῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας  Ἑλένης, τὸ 
ἔτος 1204 μ.Χ., στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 

Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν Robert 
de Cleri καὶ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ μαρτυρία 
τοῦ Ἀνδρέα Dandolo, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται σὲ 
ἕνα μοναστηριακὸ προσκυνηματικὸ ναὸ τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία, ἀπὸ 
τὸν ὁποῖο ἐκλάπη τὸ ἱερὸ λείψανο. Παρ’ ὅλα αὐτὰ 
ἡ οὐσία παραμένει ἡ ἴδια· ἡ μαρτυρία ὅτι τὸ ἱερὸ 
λείψανο φυλάσσεται στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ὄγδοο ἔτος 
ἐξουσίας τοῦ δόγη Pietro Ziani 
(1211-1212), κατὰ τὰ γεγονότα 
ποὺ ἐπακολούθησαν μετὰ 
τὴν Δ΄ Σταυροφορία καὶ τὴ 
Λατινικὴ αὐτοκρατορία, 
οἱ Βενετοὶ πρέπει νὰ τὸ 
ἀφαίρεσαν διὰ χειρὸς 
κάποιου Αlcardo, γιὰ νὰ τὸ 
μεταφέρουν στὸ ὁμώνυμο 
Βενετσιάνικο μοναστήρι, τὸ 
ὁποῖο φαίνεται νὰ εἶναι τοῦ 
Αlcardo.
Κατὰ τὰ τῆς ἀφηγήσεως τὸ 
πλοῖο ποὺ μεταφέρει στὴ 
λιμνοθάλασσα τὸ ἱερὸ φορτίο 
δὲν φθάνει στὴ δουκικὴ 
βασιλική του  Ἁγίου Μάρκου, 
ὅπου σ’ ἕνα νέο Ἀποστολεῖο 
ἤθελαν νὰ τοποθετήσει τὸ 
λείψανο τῆς βασίλισσας  Ἰσαποστόλου, ἀλλὰ πέφτει σὲ 
μιὰ ξέρα καὶ δὲν κινεῖται πιά, μέχρις ὅτου τὸ σκήνωμα 
νὰ βγεῖ σ’ ἐκεῖνο τὸν τόπο, τὴ νῆσο τῆς Ἁγίας Ἑλένης, 
ὅπου μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία ποὺ εἶναι 
ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία  Ἑλένη.

Τὸ ἔτος 1807 μ.Χ., μὲ τὴ Ναπολεόντεια κατάργηση 
τοῦ Ὀλιβετανοῦ μοναστηριοῦ τῆς Ἁγίας  Ἑλένης, τὸ 
ἱερὸ λείψανο μετακομίσθηκε προσωρινὰ στὸν  Ἅγιο 
Πέτρο τοῦ Castello, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει κατόπιν 

στὴν πρωταρχική του θέση, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται 
ἀκόμη σὲ μιὰ λάρνακα ἀπὸ γυαλί, κάτω ἀπὸ τὴν 
ἁγία Τράπεζα τοῦ παρεκκλησίου Βorromeo. Τὸ ἱερὸ 
λείψανο ἀποτέλεσε ἀντικείμενο ἀναγνωρίσεως τὸ 
1929 καὶ τὸ 1991.

Τὸ ἱερὸ σκήνωμα τῆς Ἁγίας Ἑλένης εἶναι 
τοποθετημένο ἐντὸς λάρνακας σὲ δύο λειψανοθῆκες. 
Ἡ μία λειψανοθήκη εἶναι ἀνθρωπόμορφη ἀργυρὴ 
κεφαλὴ μὲ στέμμα, ἡ ὁποία παρουσιάζει τὸ πρόσωπο 

κεκοιμημένης γυναικὸς 
καὶ ἐμπεριέχει ἐντὸς αὐτῆς 

τμῆμα τῆς τιμίας κάρας. Ἡ 
δεύτερη μεταλλικὴ λειψανοθήκη 
ἔχει σχῆμα ἀνθρώπινου 
σωματότυπου ποὺ ἐμπεριέχει 
στὸ ἐσωτερικό του τὰ λείψανα 

τῆς Ἁγίας ἀριθμημένα καὶ 
σφραγισμένα.

Ἡ λειψανοθήκη αὐτὴ 
εἶναι ἐνδεδυμένη μὲ δύο 
ἐνδύματα ποὺ φορᾶ ἡ Ἁγία, 
ἕνα το παλαιὸ βενετσιάνικο 
ἔνδυμα καὶ ἕνα αὐτὸ ποὺ 
φιλοτέχνησε καὶ προσέφερε 
ἡ  Ἀποστολικὴ Διακονία.

Τμήματα τῆς κάρας τῆς 
ἁγίας, ἀλλὰ καὶ μικρότερα 

λείψανα ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Εὐρώπης. 
Τὰ μοναδικὰ ἱερὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Ἑλένης τὰ 
ὁποῖα ἔχουν ὑποστεῖ τὴ διαδικασία τῆς κανονικῆς 
ἀναγνώρισης κατὰ τὸ ἔτος 1929 εἶναι αὐτὰ ποὺ 
φυλάσσονται στὴ Βενετία. Πρόκειται περὶ τῶν 
λειψάνων γυναικὸς ποὺ ἔζησε κατὰ τὸν 4ο αἰώνα καὶ 
ποὺ ἀπέθανε σὲ γεροντικὴ ἡλικία (80-85 ἐτῶν). Τὰ 
ἱερὰ λείψανα εἶναι τμῆμα τῆς κάρας (ἰνιακὸ ὀστοῦν, 
βρεγματικὸ ὀστοῦν, ὀφθαλμικὲς κόγχες, ρινικὰ 
ὀστᾶ, θραύσματα), καὶ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ 
ὑπολοίπου σώματος.

ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ  ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

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. 


