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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σήμερα Κυριακή της Τυρινῆς, 
καὶ ὥρα 18:00, στὸ Ναό μας, θὰ 
τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός 
της Συγχωρήσεως. Μετὰ τὸ τέλος 
τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅλοι θὰ ζητήσουμε τὴ 
συγχώρεση ἀπὸ ἀλλήλων, ἀσπαζόμενοι 
τὴ δεξιά τῶν κληρικῶν & ἀνταλλάσσοντας 
μεταξύ μας, ἀσπασμὸ ἀγάπης & 
συγχωρήσεως.
Στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα Δεξιώσεων 

τοῦ Ναοῦ μας θὰ γίνει κατά τον 
Μοναστηριακὸ τύπο, τὸ Δεῖπνο 
τῆς Τυρινῆς. Ὅλοι καθαρίζοντας 
τὰ σπίτια μας ἀπὸ κάθε τί 

ἀρτύσιμο, ἃς τὸ πάρουμε μαζί 
μας στὸ Ναό, νὰ τὸ μοιραστοῦμε 

μὲ ἄλλους ἀδελφοὺς ἐνορίτες σ΄ αὐτὸ τὸ 
δεῖπνο ἀγάπης γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἐνορία θὰ
προετοιμάσει τὴν παραδοσιακὴ 
μακαρονάδα μὲ τυρί.
Τὴν Καθαρὰ Δευτερὰ ξεκινᾶ ἡ νηστεία 
τὴν Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι 
μέρα νηστείας ἀλλὰ καὶ ἀργίας γιὰ τοὺς 
Χριστιανούς. Ὀνομάστηκε ἔτσι γιατί οἱ 
Χριστιανοὶ «καθαρίζονταν» πνευματικὰ 
καὶ σωματικὰ μὲ προσευχὴ καὶ ἀποχὴ ἀπὸ 
τροφές. 
Τὴν Καθαρὰ Δευτερὰ συνηθίζεται νὰ 
τρώγεται λαγάνα (ἄζυμο ψωμὶ ποὺ 
παρασκευάζεται μόνο ἐκείνη τὴ μέρα), 
καὶ ἀλλὰ νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως 
λαχανικὰ καὶ φασολάδα χωρὶς λαδί. Ὅταν 
δὲν τρῶμε λαδὶ δὲν τρῶμε μαλακιά, 
ὀστρακοειδὴ καὶ ταραμάδες, οὔτε 
καταναλώνουμε οἰνοπνευματώδη ποτά. 
Ἡ παράδοσή μᾶς θέλει τὴν περίοδο 
αὐτή, ἀπὸ Δευτερὰ ἕως Παρασκευὴ 
ἀλάδωτα φαγητὰ καὶ τὸ Σαββατοκύριακο 
κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου. Ἐπιτρέπεται ἡ 
ἰχθυοφαγία τὴν 25η Μάρτιου πρὸς τιμὴν 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
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Λέγω
ἐγώ...

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης Μεταξάς 
Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος. 
Σαβατοκύριακο  4 & 5 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 
>  Ὄρθρος , Ἑσπερινός,  Ὧρες καθημερινὰ  7:30
>  Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: 
Δευτέρα 27, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου,  
Πέμπτη 2 Μαρτίου καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 1 Μαρτίου.
>  ΜΝΗΜΗ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ 
Παρασκευὴ 3 Μαρτίου στίς 17:00 θὰ ψαλλεῖ  Τρισάγιο  
γιὰ τοὺς κεκοιμημένους.
>  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Τετάρτη 1 Μαρτίου, & Παρασκευὴ 3 Μαρτίου
>  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ἀπὸ τὶς 18:00
Τετάρτη 1 Μαρτίου
>  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α΄ΣΤΑΣΗ 
17:30 στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ 
Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ ἀνθοστολιστοῦν 
καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται 
ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως τὶς προσφορές  Σας.

>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Σάββατο 4 Μαρτίου, Θαῦμα κολύβων Ἁγίου Θεοδώρου. 
Πρὸ τοῦ πέρατος θὰ ψαλλεῖ  Τρισάγιο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους
>  ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 5 Μαρτίου. Κόνωνος ὁσίου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Θὰ ἀκολουθήσει λειτάνευσις τῶν  Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ναοῦ. 
Παρακαλεῖσθαι νὰ φέρετε Εἰκονίσματα ἀπὸ τὰ σπίτια Σας γιὰ τὴν λιτανεία.
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
>  ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
διακόπτονται ἕως τὴν Κυριακή του Θωμὰ 23 Απριλίου.

Κυριακὴ 5 Μαρτίου  
Μονὴ Ὁσίου Παταπίου  
στὸ Λουτράκι ἀναχώρηση  
ὥρα 14:00.

Τὶς 4 Κυριακές των Νηστειῶν καὶ στὴ Γ΄στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
θὰ ἐκδράμουμε σὲ κοντινὰ Μοναστήρια γιὰ προσκύνημα καὶ 
προσευχή. Δηλῶστε συμμετοχὴ στὸ νεωκόρο 210 9711531.

 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

«Τί σὲ μέλλει ἐσένανε ἀπὸ ποῦ εἶμαι 
ἐγὼ ἀπ’ τὸ Καραντάσι φῶς μου ἢ 
ἀπ’ τὸ Κορδελιὸ» λένε οἱ στίχοι 
ἑνὸς παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ 
ἀναφερόμενοι στὸ Κορδελιό, 
παραλιακὸ προάστιο τῆς 
Σμύρνης, ποὺ χάθηκε μαζὶ μὲ 
τὴν Σμύρνη στὴν μεγάλη 
καταστροφή.
Τὴν Κυριακή του Ἀσώτου, 
12 Φεβρουαρίου 2017, 
στὸ Νέο Κορδελιὸ 
τῆς Θεσσαλονίκης, 
μετακινήθηκε καὶ 
ἀπενεργοποιήθηκε 
μιὰ βόμβα τοῦ Β΄ 
παγκοσμίου πολέμου, ἡ 
ὁποία ἀπειλοῦσε τὴν ζωὴ 
χιλιάδων ἀνθρώπων.
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα τῆς ἁγίας 
Μαρίνης  Ἡλιουπόλεως, 
δὲν ἔμεινε ἀμέτοχη τῆς 
ἀγωνίας τῶν ἀδελφῶν μας 
στὴν συμπρωτεύουσα. 
Αὐθημερὸν λίγο πρὸ 
τῆς ἀπολύσεως τῆς 
Θείας Λειτουργίας 
ὁ ἱερουργὸς τοῦ μυστηρίου, 
προσκάλεσε ὅλους τους πιστοὺς 
νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν εὔκολη 
ἀπενεργοποίηση τῆς βόμβας, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσφαλῆ ἐπάνοδο 
τῶν κατοίκων τοῦ ἐκκενωθέντος 
Νέου Κορδελίου, εἰς τὰ ἴδια.
Τὴν εἰδικὴ δέηση στὴν  Α΄ Θεία 
Λειτουργία, ἀνέπεμψε πρὸς 
τὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ 
θανάτου, ὁ πρωτοπρεσβύτερος 
Παναγιώτης Κούκουνας, 
ἐφημέριος ἁγίου Νικολάου  
Ἡλιουπόλεως. Ὁ π. Παναγιώτης 
εἶχε προσκληθεῖ πρὸς ἀρωγὴ 
τοῦ πρεσβυτέρου Βασιλείου 
Ταξιαρχιώτη, ἀπόντων τῶν 
λοιπὸν πέντε ἐφημερίων.
Τὴν ἡμέρα αὐτὴ οἱ ἐκ τῶν 

ἐφημερίων του ναοῦ, 
ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ 
Δημητρίου καὶ Δαμασκηνὸς 
Φυλακτός, πρωτοπρεσβύτερος  
Ἰωάννης Μεταξὰς καὶ 
ἱερομόναχος Εὐσέβιος Μεάντζια 
συλλειτούργησαν μὲ τὸν 
μητροπολίτη  Ὕδρας Σπετσῶν 
καὶ Αἰγίνης  Ἐφραὶμ στὸν ἱερὸ 
ναὸ ἁγίων Κωνσταντίνου 

καὶ  Ἑλένης Κολωνοῦ. Ἐκεῖ 
τελέσθηκε ἡ εἰς πρεσβύτερον 
χειροτονία τοῦ π. Νεκταρίου 
Γαλριώτου, καταγομένου ἐκ 
Σπετσῶν. Στὴν Θεία Λειτουργία 
συμμετεῖχαν καὶ πολλοὶ ἐνορίτες, 
ἀφοῦ ὁ νέος πρεσβύτερος εἶχε 

χειροτονηθεῖ εἰς διακόνον 
(21.1.2010) στὸ ναὸ τῆς 
ἁγίας Μαρίνης καὶ ἐπὶ ἔτος 
ὑπηρέτησε μὲ ἀπόσπαση 
σὲ αὐτόν. Διέκοψε δὲ τὴν 
ἀπόσπασή του στὸ Ναὸ καὶ 
ἀπεχώρησε τὴν Κυριακή 
τοῦ Ἀσώτου 20.2.2011. 
Μάλιστα γιὰ νὰ δωθεῖ ἡ 
δυνατότητα σὲ ὅλους νὰ 
συμμετάσχουν, μετατέθηκε 
καὶ ὁ προγραμματισμένος 
ἑορτασμὸς τῆς Παναγίας  
Ὀστρομπράμσκα.
Ὁ πέμπτος ἐκ τῶν ἐφημερίων 
πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος 
Ξεσφύγγης, μὲ ἐντολὴ 
τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς, 
ἐξυπηρέτησε τὴν ἱερὰ μονὴ 
Μεταμορφώσεως Κυριοῦ 
Ἀθηνῶν, ὡς ἱερουργὸς στὸ ἐν 

Μήλεσι μετόχιο αὐτῆς. 
Τὴν Β΄ λειτουργία, ποὺ τελεῖτε 
κάθε Κυριακὴ στὸ παρεκκλήσι 
τοῦ ἁγίου Νεκταρίου τοῦ ναοῦ 
τῆς ἁγίας Μαρίνης, ἱερούργησε 
ὁ παρεπιδημῶν στὴν Ἀθήνα, 
ἀρχιμανδρίτης  Ἀγαθάγγελος 
Καρκαγγέλης, κληρικὸς τῆς 
μητροπόλεως Μπουένος  Ἅϊρες.
Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
συμβουλίου, διὰ τῶν μέσων 
κοινωνικῆς δικτυώσεως, 
εὐχαρίστησε δημόσια τούς δύο 
κληρικοὺς ποὺ ἐξυπηρέτησαν 
τὴν ἐνορία καὶ συνέβαλλαν μὲ 
τὴν προσευχή τους ὥστε νὰ μὴν 
γίνει πράξη ὁ στίχος ἄλλου λαϊκοῦ 
τραγουδιοῦ ποὺ λέει «πῆρε φωτία 
τὸ Κορδελίο».

Δὲν «πῆρε φωτιὰ τὸ Κορδελιὸ»


