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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ
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Μακάρι νὰ λένε τὴν ἀλήθεια

Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

«Τίποτε δὲν συμβαίνει ἂν δὲν εἶναι θέλημα Θεοῦ.
Πρέπει νὰ πάρουμε τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ
Θεὸς καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τοὺς στόχους ποὺ ὁ σπουδαῖος
νέος μας πρόεδρος ἔχει θέσει, νὰ κάνουμε τὴν Ἀμερικὴ
μεγάλη ξανά», τόνισε σὲ ὁμιλία του ὁ Ἑλληνοαμερικανός
νέος προσωπάρχης
τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ
Ἀπὸ τὴν χειροθεσία
Ἄρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ
σὲ Ἄρχοντα τοῦ Πρίμπους.
Πατριαρχείου, Ρέινς
Ἡρακλῆς Πρίμπους.
Ὑπογράμμισε τὴν
ἀφοσίωσή του
στὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ τὴν
Ὀρθοδοξία: «Θέλουμε
νὰ βάλουμε τὴν ἔννοια
τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, τὸν
Πατριάρχη μας, τὴν
Κωνσταντινούπολη καὶ
τὴν ἀναγνώριση τῶν
ἐμποδίων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία,
στὸ ἐπίκεντρο αὐτοῦ του Λευκοῦ Οἴκου. Θὰ
ἤθελα νὰ δῶ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ πρόεδρος τῶν
Λέγω
ΗΠΑ θὰ ἐμφανιστεῖ στὴν ἐκκλησία στὴν
ἐγώ... Κωνσταντινούπολη, νὰ ἀναγνωρίσει τὴν
καταπίεση καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ δίνει. Δὲν
εἶναι μόνο σύμβολο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς σὲ ὅλον τὴν γῆ, ὅταν ἔχεις
Χριστιανικὰ κεφάλια νὰ κείτονται στὶς ἀκτὲς τῆς
Μεσογείου καὶ τὸ ΙΣΙΣ νὰ κερδίζει ἔδαφος σὲ ὅλον τὸν
κόσμο».
Συνέχισε λέγοντας: «Δὲν εἶναι περίεργο ποὺ οἱ
ἄνθρωποι ἐδῶ, στὴν Ἀμερική, στὴ Βρετανία, καὶ
περιμένετε καὶ θὰ δεῖτε, στὴ Γερμανία μετά, σὲ ὅλον
τὸν κόσμο θέλουν κάποιον ποὺ θὰ παλέψει γι’ αὐτούς.
Διψοῦν γιὰ κάποιον ποὺ θὰ εἶναι πραγματικός. Αὐτὸ
ποὺ λείπει στοὺς ἀνθρώπους εἶναι τὸ πραγματικό, ἔχουν
κουραστεῖ ἀπὸ τοὺς πλαστικοὺς πολιτικούς, εἴτε εἶναι
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα εἴτε ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον, τὸ πλαστικὸ
δὲν λειτουργεῖ πλέον».
Εἶπε «Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἀλλάξουμε τὸν
κόσμο». Γιὰ νὰ δοῦμε. Θὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεὸς νὰ
ματαιωθοῦν τὰ σχέδια τῆς ἀνομίας;

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

> Ἑσπερινός, καθημερινά 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.

Τετάρτη 25 Ἰανουαρίου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
Παρασκευή 27 Ἰανουαρίου,
Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰω. Χρυσοστόμου.
Σάββατο 28 Ἰανουαρίου
>ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 29 Ἰανουαρίου, ΙΕ΄Λουκᾶ.
Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου.
- Μνημόσυνο τῶν ἐν Ἰμιοῖς 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
Τὴν Δευτέρα 3ο Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 16:00
θὰ τελεσθεῖ Ἱερὸ Εὐχέλαιο ἐπὶ τῇ μνήμη
τῶν ἁγίων Ἀναργύρων.
>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 της Παναγίας 19:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Κάθε Κυριακή στίς 11:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 7 τὸ βράδυ,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης θὰ ἀναλύει θέματα Γραφικὰ & ἄλλα
Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2016 , καὶ ὥρα 17:00
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2016, καὶ ὥρα 19:00 μὲ τὸν
Ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεως Φωκίδος.
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ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Στὴν Ἡλιούπολη γιὰ τὸν ἅγιο Νεκτάριο

Τ

ὴν Θεία Λειτουργία ποὺ
τελέσθηκε στὶς 10 Νοεμβρίου
2016, στὸ θυσιαστήριο
τῆς Ἁγίας Μαρίνης, γιὰ τὴν 20η
ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων του, ἀπὸ
τὸν τότε ἐπίσκοπο Διαυλείας
Δαμασκηνό, ἀλλὰ καὶ τὸ μνημόσυνο
τῶν ἱερατευσάντων στὴν ἐνορία
κληρικῶν, εἶχαν ὡς κατακλείδα,
οἱ ἑορτασμοὶ γιὰ τὸν ἅγιο
Νεκτάριο, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα τῆς
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, στὸ
φερώνυμό του παρεκκλήσι.
Τὴν Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου,
ξεκίνησαν οἱ ἐκδηλώσεις μὲ
αἱμοδοσία ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα
«Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων
Μαναταδάκης». Προσῆλθαν 55
αἱμοδότες καὶ ἔγινε αἱμοληψία
σὲ 44.
Τὴν ἑσπέρα τῆς Κυριακῆς, ἔγινε ἡ
συνάντηση τῶν ἐθελοντῶν γιὰ τὸν
συντονισμὸ τῆς διεξαγωγῆς τῆς
πανηγύρεως.
Τὴν Δευτέρα τὸ βράδυ 7 Νοεμβρίου,
τελέσθηκε ὁ μέγας Ἑσπερινός των
ἁγίων Ἀσωμάτων, τὸ μυστήριο τοῦ
Ἱεροῦ Εὐχελαίου μὲ ἕβδομο ἱερέα
καὶ προεξάρχοντα τῶν ἐφημερίων
του Ναοῦ, τὸν Ἀρχιμανδρίτη

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

2017

Προμηθευθείτε
τα ημερολόγια 2017
της ενορίας μας.

Χερουβεὶμ Μουστάκα, Ἱεροκήρυκα
Μεσσηνίας καὶ συνεργάτη τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, ἐνῶ ἀκολούθησε βραδινὴ
Θεία Λειτουργία.
Τὴν παραμονὴ τὸ ἀπόγευμα,
χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου
Ἀβύδου Κυρίλλου, Ἱεράρχου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
τελέσθηκε ὁ μέγας Ἑσπερινὸς
καὶ ἀκολούθησε ἱερὰ ἀγρυπνία
στὸν ὄρθρο τῆς ὁποίας ψάλθηκαν
καὶ τὰ ἐγκώμια τοῦ ἁγίου, πρὸ
εἰκονίσματος τῆς σεπτῆς σωροῦ του.
Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα τὸ πρωί,
ὁ Μητροπολίτης Κορωνίας

Παντελεήμων τέλεσε τὸ Μυστήριο
τῆς Θείας εὐχαριστίας καὶ
εὐλόγησε τὸ εὐπρεπισμένο κόλυβο
τοῦ ἁγίου, ζαχαροπλαστικὸ
ἔργο τοῦ Καθηγουμένου τῆς
μονῆς Κατακεκρυμένης Ἄργους
Ἀρχιμανδρίτου Ἰωσὴφ Δρόσου, ἐνῶ
τὸ μεσημέρι τελέσθηκε στὸ ἐντός
του παρεκκλησίου βαπτιστήριο, καὶ
μυστήριο βαπτίσματος ἐνηλίκου.
Τὴν λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνας
στὶς ὁδοὺς τῆς ἐνορίας ἐμπόδισε
ἡ βροχή. Όμως μετὰ τὸν
μεθέορτο ἑσπερινό, στὸν ὁποῖον
χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης
Διαυλείας Ἀλέξιος, ἱεράρχης
τῆς Ἐκκλησιᾶς τῆς Ἑλλάδος,
προερχόμενος ἐκ τοῦ κλίματος
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας,
αὐτή, πραγματοποιήθηκε ἐντός
του Ναοῦ, συνοδεία φιλαρμονικῆς,
τῶν Ἱεροπαίδων, τῶν κοριτσιῶν
τῶν κατηχητικῶν καὶ ὁμάδας τοῦ
συλλόγου Ἠπειρωτῶν Ἡλιουπόλεως
μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές.
Παρέστησαν δημοτικοὶ ἄρχοντες
καὶ τὴν ἀκολούθησε παράκληση
τοῦ Ἁγίου. Στὶς 21:00 ἔγιναν τὸ
ἀπόδειπνο καὶ οἱ χαιρετισμοὶ εἰς
τὸν ἅγιό της ὑπομονῆς, Νεκτάριο
τὸν μέγα.
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