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Ἀνάσταση μὲ
τοὺς φαντάρους

Μιὰ ἀκόμα ἐμπειρία ἀποκτήσαμε τὴν
παρελθοῦσα Μεγάλη Ἑβδομάδα. Μεταβήκαμε νὰ
ἱερουργήσουμε ἀπὸ Μεγάλης Πέμπτης ἕως τῆς
Ἀναστάσεως στὸ χωρίο Κυανὴ Διδυμοτείχου καὶ
συναναστραφήκαμε μὲ τοὺς λιγοστοὺς
κατοίκους καὶ τοὺς ἐπισκέπτες.
Λέγω
Ἀκρίτες μὲ πίστη καὶ διάθεση ἔφτασαν
ἐγώ... στὴν Ἐκκλησιὰ καὶ χάρηκαν τὴν
παρουσία τοῦ παπᾶ, ποὺ δὲν θὰ μέναν
ἀλειτούργητοι. Κατὰ τὴν τακτικὴ ποὺ
συνήθως ἀκολουθοῦμε σὲ ἀνάλογες ἀποστολὲς
περάσαμε ἀπὸ ὅλους τους Ναοὺς τοῦ χωριοῦ,
ψάλλοντας δὶ΄ὀλίγων τα γράμματα τῶν ἡμερῶν.
Ὅμως ἡ ἐμπειρία ἦρθε τὸ ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου. Βρεθήκαμε στὸ στρατιωτικὸ φυλάκιο
Γέφυρας στὴν ἑλληνοτουρκικὴ μεθόριο. Μὲ τὸ
κερὶ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, κάναμε τὴν ἀκολουθία
τῆς Ἀνάστασης γιὰ τοὺς στρατευμένους. Τὸ
χάρηκαν, πῆραν τὸ Ἅγιο
Φῶς, σιγοψαλλαν τὸ
Χριστὸς Ἀνέστη, ἔλαβαν
κόκκινα αὐγὰ τὴν εὐλογία
τῆς Μητρόπολης καὶ μὲ
συγκλόνισαν ὅταν εἶδα τὸν
ἕναν ἀπὸ τὰ παιδιά, νὰ
πάει πρὸς τὸ κτήριο καὶ νὰ
σταυρώνει μὲ τὴν καπνιὰ
τῆς λαμπάδας του, τὸ
ὑπέρθυρο τοῦ φυλακίου.
Εὖγε τοῦ εἶπα, καὶ ἔνιωσα
ρίγος ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶδα.
Σὲ ὅλα τα φυλάκια καὶ τὶς μονάδες τὴν ἴδια ὥρα,
βρισκόταν ἕνας ἱερέας ἀπὸ τὴν Μητρόπολη. Οἱ
φαντάροι μας, μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ἔλαβαν
τὸ μήνυμα, ὅ,τι Χριστὸς Ἀνέστη καὶ δύναμη νὰ
συνεχίσουν τὴν ἀποστολή τους.

Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης.
> Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Τρίτη 25/4, Μάρκου Εὐαγγελιστού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4
Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου Ἀποστόλων .
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 30/4 Τῶν Μυροφόρων.
Ἰακώβου ἀποστόλου, Δονάτου ἐπισκόπου
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
Τὴν Κυριακή των Μυροφόρων στὶς 19:00 θὰ ψαλλοῦν
πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου,
οἱ Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Πανάγιο Τάφο.
> 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 20:00
> 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
Σήμερα Κυριακή 23/4/2017 & ώρα 19.00 μὲ
τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Σήμερα Κυριακή 23/4/2017 ἀμέσως μετὰ τὴν ὁμιλία,
μὲ τὸν π. Αὐγουστίνο Σύρο.
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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ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ
Ἀναστάντι Κυρίῳ,
«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ
νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει
ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος
τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη!
ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς
καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ
βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς
κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως,
ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι «ζωὴ πολιτεύεται»,
διαλυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ
θανάτου. …
Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς τὸν ὁποῖον
τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας μεταδίδουν
συνεχῶς δυσαρέστους πληροφορίας περὶ
τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, περὶ πολέμων
κατὰ τόπους, περὶ καταστροφικῶν φυσικῶν
φαινομένων, προβλημάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ
φανατισμοῦ, πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος,
ἀνιάτων ἀσθενειῶν, πτωχείας, ψυχολογικῶν
καταπιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ λοιπῶν
συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων.
Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων «σταυρῶν», τοὺς
ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἴρομεν μὲ «γογγυσμούς»,
ἔρχεται ἡ Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ εἴμεθα
χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας Χριστὸς εἶναι
ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ φορεὺς τῆς χαρᾶς, ὁ
φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.
Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης
τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα, ὅτι τὸ
ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν
κόσμον «καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ» (πρβλ. Ἀποκ. ς΄, 2).
Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ
Χριστός: τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη.
Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία,

παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυροὺς καὶ τὰς
θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ γεγονὸς
τῆς χαρᾶς. Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ
ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξίας,
ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου,
διακηρύττομεν «κατὰ τὴν φωταυγῆ ταύτην νύκτα»,
ὅτι προέκτασις καὶ τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς
θλίψεως καὶ διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου
πόνου καὶ τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ
διαβεβαίωσις: «Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰωάν.
ιδ΄, 18-19). «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς
ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄,
20). Αὐτὸ τὸ μήνυμα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ
ἀκούσῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν
ἑαυτόν του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί
του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον
ἐὰν ἀκούῃ καὶ βιώνῃ τὸν λόγον Του εἰς τὴν ζωήν του.
…
Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα! Αὐτοῦ
τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς καὶ κυριεύοντος τοῦ
θανάτου Κυρίου ἡμῶν ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος
εἴησαν μετὰ πάντων.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

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.

