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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΛΑΤΕ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Ἀνακοινώθηκε ἀπό ἡμέρες στά 
πλαίσια τῶν Χριστουγεννιάτικων 
ἐκδηλώσεων φιλανθρωπίας στήν 
ἐνορία, ἡ συλλογή τροφίμων γιά 
ἐμπεριστάτους.

Μετά τόν καταποντισμό στήν 
περιοχή τῆς Μάνδρας καί 
Μεγάρων, ἐπεκτείνουμε 
ἀπό 21 Νοεμβρίου ἕως 10 

Δεκεμβρίου τήν συλλογή 
ὑλικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα θά 

παραδοθοῦν ὅπου μας ὑποδείξει ἡ 
Μητρόπολη Μεγάρων καί Σαλαμίνος. 
Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς 
ἐνορίτες, ὅπως ἀνταποκριθεῖτε στήν 
ἔκκληση αὐτή τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως καί προσκομίζετε 
τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, εἴδη 
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καί γενικοῦ 
καθαρισμοῦ πρός ἐνίσχυση τῶν 
ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας. 

p

Λέγω
ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 6:30 μετά τόν  Ἑσπερινό. 
> Ἑσπερινός, Σάββατο 2 καί Κυριακή 3/12 στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
IΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπό τίς 18:00.
Δευτέρα 27 ἕως Τετάρτη 29 Νοεμβρίου καί 1 Δεκεμβρίου.
Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπέρ  Ὑγείας 
καί Ἀναπαύσεως.Θά τά παραλαμβάνει ὁ Νεωκόρος.
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καί προσκομίσετε 
πρόσφορο, κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, ἄνθρακες καί λαμπάδες. 
Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή αὐλή»  
καί πρός διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται ὅλα τα χρειώδη,  
ἐκτός προσφόρου.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου,  
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ Σοφονίου προφήτου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναός  Ἁγίου Νεκταρίου

> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας στίς 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακή στίς 11:00 καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου  
στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 καί ὥρα 17:00,  
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά μιλήσει στό Ναό μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 καί ὥρα 19:00  
ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.
> ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων  
καὶ τεθνεώτων πρὸς μνημόνευσή τους,  
στὸ Ἁγιορείτικο κελί τῶν Ταξιαρχῶν Καρυῶν.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ  
τὸν νεωκόρο τοῦ Ναοῦ μας.



Τό ὅρος Πατέρα τῆς Ἀττικῆς 
ἔπληξε στίς 15/11/2017, ἰσχυρή 
τοπική καταιγίδα καί ἐν συνέχεια 
τά ὁρμητικά νερά καί ἡ λάσπη μέ 
τρομερή ταχύτητα, «ἔπνιξαν» τήν 
Μάνδρα, κατέστρεψαν δρόμους 
καί ὅ,τι ἔβρισκαν στό διάβα 
τους. Φερτές ὕλες κατέβηκαν 
ἀπό τό βουνό, μέ ἀποτέλεσμα νά 
βουλώσουν ρέματα, ἀγωγοί, νά 
πλημμυρίσουν ὅλοι οἱ δρόμοι τῆς 
πόλης, σπίτια καί καταστήματα και νά παρασυρθοῦν 
αὐτοκίνητα καί ἄνθρωποι. 21 δηλωμένοι  Ἕλληνες 
νεκροί καί δέν ξέρουμε ἄν ὑπάρχον ἀκόμα ἀδήλωτοι 
πρόσφυγες ἤ μετανάστες ἀνάμεσα στούς νεκρούς … 
ὅλα αὐτά ὡς συνέπεια τῆς ἀνθρώπινης παρέμβασης 
στίς διεξόδους τῶν χειμάρρων.  
Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων ἔκανε μιά προσέγγιση 
πού αἰτιολογεῖ τό κακό. Ἀποσπάσματα παραθέτουμε. 
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν ἁγίαν 
ἐκκλησίαν ταύτην, τήν νῆσον ταύτην, καί πάσαν 
πόλιν καί χῶραν ἀπό λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, 
καταποντισμοῦ... καί ρύσασθαι ἠμᾶς ἐκ τῆς 
ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καί ἐλεῆσαι ἠμᾶς.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, Φρονῶ ταπεινά, ὅτι ζοῦμε 
πλέον «στούς ἔσχατους χρόνους»! Εἰσήλθαμε πλέον 
στόν αἰώνα τοῦ Ἀντιχρίστου, δηλ. στόν αἰώνα τῆς 
ἀποστασίας ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε ὅλα αὐτά 
τά καταστροφικά φαινόμενα, τά ὁποῖα συμβαίνουν 
ἐδῶ καί ἐκεῖ καθημερινῶς, συμβαίνουν γιά νά 
ἐκφράσουν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀποστασία τοῦ 
ἀνθρώπου. Σάν ἀπόδειξη τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου, ἀλλά 
καί σάν ἐπιστέγασμα τῆς ταπεινῆς μου ἀπόψεως, στή 
συνέχεια σᾶς παραθέτω δύο σημαντικά ἀποδεικτικά 
στοιχεῖα: 
 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ:  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!  
«Ὁ ἀνώμαλος σύζυγος,  
ἐραστής τῆς ἀδερφῆς τῆς γυναίκας του!
Ὡς κοινωνία βουλιάζουμε, μέ τίς ἀξίες νά πηγαίνουν 
στόν πάτο τοῦ βαρελιοῦ ἀλλά δυσκολεύεσαι νά 
πιστέψεις ὅτι στά Γρεβενά, ἡ μία ἀδελφή τα ἔφτιαξε 
μέ τόν ἄντρα τῆς ἀδελφῆς της, κι ὅτι ὁ τύπος αὐτός, 
πατέρας ἑνός παιδιοῦ, ἔκανε σέξ μέ τή μιά ἀδελφή 
καί ἔβαζε ἀνοιχτῆ ἀκρόαση ν’ ἀκούει τίς βρωμιές 
του ἡ πρώην σύζυγός του κι ὁ ἔρμος ὁ πατέρας τους, 
πού φαινόταν στό δικαστήριο σάν νά θέλει ν’ ἀνοίξει 
ἡ γῆ νά τόν καταπιεῖ.» (Πηγή: Ἐφημερίδα «ΤΟ 
ΜΑΚΕΛΕΙΟ» 15/11/2017 ΤΟΥ Ν. ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ

Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ 
ΜΑΤΡΩΝΗΣ: Ρώτησαν τήν 
Ἁγία γιά τίς καταστροφές, πού 
προκάλεσε ὁ Κομμουνισμός στή 
Ρωσσία: «Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός 
νά κλείσουν καί νά γκρεμίσουν 
τόσες  καί τόσες ἐκκλησίες;». Καί 
ἀπάντησε: «Αὐτό ἦταν τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ λαός εἶναι σάν 
ὑπνωτισμένος, καί μιά φοβερή 
δαιμονική δύναμη ἔχει μπεῖ σέ 

δράση. Βρίσκεται στόν ἀέρα, καί διεισδύει παντοῦ. 
Παλιά, ἡ δαιμονική αὐτή δύναμη κατοικοῦσε στά ἕλη 
καί στά πυκνά δάση, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν 
τακτικά στήν ἐκκλησία, φοροῦσαν καί τιμοῦσαν τόν 
σταυρό.  Τά σπίτια τούς ἦταν προστατευμένα ἀπό 
τίς εἰκόνες, τά κανδήλια πού ἔκαιγαν, τόν ἁγιασμό 
πού ἔκαναν...Τά δαιμόνια πετοῦσαν μακριά καί 
φοβόντουσαν νά πλησιάσουν...  Σήμερα ὅμως, τά 
σπίτια αὐτά ἀλλά καί οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γίνει 
κατοικητήριο δαιμόνων γιά τήν ἀπιστία τους καί τήν 
ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τόν Χριστό»
Ἀδελφοί μου καί Παιδιά μου ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ, Οἱ 
καιροί, στούς ὁποίους ζοῦμε, εἶναι χαλεποί! Σᾶς 
παρακαλῶ καί σᾶς ἱκετεύω νά ζοῦμε μέ προσευχή καί 
μέ μετάνοια. Νά ξαναγυρίσουμε στήν ἀγκαλιά τοῦ 
Θεοῦ!  Ὡς ἄνθρωποι, ἁμαρτάνουμε βεβαίως! Ἀλλά καί 
μετανοοῦμε! Πηγαίνουμε στόν ἱερέα καί  Ἐξομολόγο 
μας καί ὁμολογοῦμε τίς ἁμαρτίες μας! «Ἠμάρτηκα 
τῷ Κυρίω» ἀναφωνοῦμε καί ζητᾶμε τό ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ!  Τότε φεύγουμε ἀνάλαφροι ἀπό τίς ἐνοχές μας! 
Τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μᾶς συγχωρεῖ! Καί συνεχίζουμε 
τόν ἀγώνα μας, τόν ἀγώνα κατά τῶν παθῶν καί τῆς 
ἁμαρτίας!  Πατρικά σας συμβουλεύω νά ἐφαρμόσουμε 
αὐτό πού ὁμολογοῦμε κατά τήν Γονυκλισία τῆς  
Κυριακῆς της Πεντηκοστῆς: «Κύριε, Σοί μόνω 
ἁμαρτάνομεν, ἀλλά καί Σοί μόνω λατρεύομεν! Οὐκ οἴδαμε 
Θεῶ ἀλλοτρίω τάς ἑαυτῶν χείρας διαπετάζειν, Δέσποτα!». 
Δηλαδή Κύριέ μας, εἴμαστε παιδιά Σου! Παλιόπαιδα 
ἴσως, ἀλῆτες, τιποτένιοι, ἀλλά ΔΕΝ ΦΥΓΑΜΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ! Δέν μιμηθήκαμε τόν Ἄσωτο υἱό!  Δέν 
λατρεύουμε ἄλλο Θεό! Σέ Σένα ἁμαρτάνουμε, ἀλλά 
καί Ἐσένα μόνο λατρεύουμε! Συγχώρεσέ μας!   
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, Ἀδελφοί μου, 

 Αἴγιον, 16 Νοεμβρίου 2017
+ ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ»

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ
Α. 21 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου συγκέντρωση τροφίμων γιά την Μάνδρα.
Β. 10-20 Δεκεμβρίου συγκέντρωση ζαχαρώδων καί χυμῶν, ἀτομικῆς συσκευασίας γιά τά δεκατιανά γεύματα 
τῶν παιδιῶν, στήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου.
Γ. Ἀπογευματινή Φιλανθρωπική ἐκδήλωση μέ προσφορά ἀφεψήματος καί ζωντανή Μουσική, θά γίνει τό 
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2018, καί ὥρα 18:00, στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας «πρωτοπρεσβύτερος 
Σπυρίδων Μανταδάκης». 
Μέ εἰσήτηριο 5 εὐρώ, πρός ἐνίσχυση τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐταιρίας Σκλήρινσης κατά Πλάκας, γραφεῖο Ἀτικκῆς,  
θά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί γιά τήν ἐκδήλωση τῶν αἰσθημάτων ΑΓΑΠΗΣ μας, ἐνόψει των Χριστουγέννων.

Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ


