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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Τὰ λάθη ἀκόμα
πληρώνονται

Σ

τὸ ἀντίστοιχο φύλλο τῆς παρελθούσης
χρονιᾶς γράψαμε: «Μὲ διάθεση νὰ
ἔχουν ἕνα ὄμορφο Ναὸ οἱ πατέρες μας
ἔχτισαν τὴν Ἁγία Μαρίνα. Κόσμημα καὶ
συνάμα λειτουργικότατο πολυόροφο
κτίσμα. Γὶ΄αὐτὸ πάντα τούς μνημονεύουμε
καὶ λέμε στὶς προσευχὲς ὑπὲρ τῶν κτητόρων
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Κάθε κτίσμα ὅμως, μὲ
πρῶτο τὸν ἄνθρωπο, ἔχει τὴν φθορά του
ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ τὶς κλιματικὲς συνθῆκες.
Ἔτσι καὶ ὁ Ναὸς μας πάντα θὰ ἔχει φθορὲς
καὶ ἀνάγκες».
Καὶ περιγράψαμε τὸ πρόβλημα καὶ τὴν
ἀνάγκη ἐπεμβάσεως προστρέχοντας
παράλληλα στὴν ἀγάπη Σας καὶ
παρακαλώντας νὰ ἐνισχύσουμε τὸ ἔργο
γράφοντας:
«Ἂν καταθέσουμε ἐφάπαξ στὸ Ναό, τὰ
€20,00 εὐρὼ ἀπὸ τὴν δυνατότητα
ἀνάληψης ποὺ ἔχουμε
Λέγω
ἐβδομαδιαίως, πιστεύουμε πὼς
ἐγώ... θὰ καλύψουμε τὸ πλεῖστον της
δαπάνης. Ὅστις βούλεται διά τοῦ
νεωκόρου ἃς συνδράμει καὶ πρῶτος ὁ
«λέγω ἐγὼ» μὲ τὰ €420,00 τοῦ Νοεμβρίου.»
Τό ἔργο ὁλοκληρώθηκε καὶ ἔγιναν καὶ
κάποιες ἐπιπλέον ἐργασίες, ἀλλὰ τὰ
χρήματα ποὺ συγκεντρώθηκαν δὲν ἔφτασαν
γιὰ τὴν ἀποπληρωμή. Πολλοὶ λίγοι ἐνορίτες
ἀνταποκρίθηκαν καὶ ἔτσι προσπαθοῦμε
κάθε μήνα νὰ καταβάλλουμε ἕνα ποσὸ πρὸς
ἀποπληρωμὴ τοῦ χρέους. Σὲ ἑπόμενο φύλο
θὰ δημοσιεύσουμε τὰ ἔργα καὶ τὶς δαπάνες
ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἀρχικά τῶν ὀνομάτων τὰ
προσφερθέντα ποσά.
Ἔσοδα τοῦ Ναοῦ εἶναι μόνο οἱ δωρέες στὸ
παγκάρι, στὸ ὁποῖο ἔχει ἐπέλθει κάθετη
μείωση μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν δυνάμεθα
οὔτε νὰ πληρώσουμε μηνιαίως μισθοὺς ,
ἀσφάλειες καὶ λογαρισμοὺς. Παρακαλοῦμε
καὶ πάλι, ὅποιος μπορεῖ νὰ βοηθήσει νὰ
ἀπευθυνθεῖ στὸν νεωκόρο τοῦ Ναοῦ.
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης Μεταξάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> Ἑσπερινός, Κυριακή 27/11, Σάββατο 3/12 στίς 6:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> Ἁγιασμός, Τετάρτη 30/11/2016 ὥρα 19:00.
> ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΊΤΟΥΡΓΟ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπὸ τὶς 18:00 τό ἀπόγευμα.
Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ στὸ παρεκκλήσι
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπὲρ Ὑγείας καὶ
Ἀναπαύσεως. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε ἀπὸ μία Λειτουργία
να προσκομίσετε πρόσφορο, κόκκινο γλυκό κρασί, λάδι,
λιβάνι, καρβουνάκια καὶ λαμπάδες.
Θὰ τά παραλαμβάνει ὁ Νεωκόρος.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, Σοφονίου προφήτου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, Ι΄Λουκᾶ. Βαρβάρας μάρτυρος,
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου καὶ Σεραφεὶμ ἐπισκόπου
Φαναρίου νεοιερμάρτυρος
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί της Παναγίας δεν θα γίνουν
στις 30 /11/2016
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 7 τὸ βράδυ, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης ἀναλύει θέματα Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ
ἐνδιαφέροντος.
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου
στίς 19:00
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου & ὥρα 17:00
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει στὸ Ναό μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου & ὥρα 19:00 ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος
θὰ συζητήσει μὲ νέους.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

p

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Σέρβοι Ἱεροσπουδαστὲς στὴν Ἁγία Μαρίνα

Ο

ἱ Ἱεροσπουδαστὲς
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου Βελιγραδίου
«Ἅγιος Σάββας»,
πραγματοποίησαν
πολυήμερη ἐκδρομὴ στὴν
Ἑλλάδα.
Τὴν Παρασκευὴ 23
Σεπτεμβρίου 2016,
ἐκκλησιάσθηκαν στὸ Ναὸ
τῆς ἁγίας Μαρίνης. Τὴν
Θεία Λειτουργία τέλεσαν
ὁ πρωτοπρεσβύτερος
Λάμπρος Ξεσφύγγης
καὶ ὁ ὁμοεθνής τους
ἐφημέριος στὸ Ναό μας,
ἱερομόναχος Εὐσέβιος
Μεάντζια.
Τὰ παιδιὰ ἔψαλλαν κατὰ
τὴν Θεία Λειτουργία,
προσκύνησαν στὸ
παρεκκλήσι τοῦ
ἁγίου Νεκταρίου,
ξεναγήθηκαν στὸ
πνευματικὸ κέντρο καὶ
παρακάθισαν σὲ πρωινὸ
γεῦμα στὴν αἴθουσα
δεξιώσεων τοῦ ναοῦ
«πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων Μανταδάκης».
Τὴν Τρίτη 27
Σεπτεμβρίου,
τελευταία μέρα τῆς

παραμονῆς τους στὴν
Ἑλλάδα, ὁ πρόεδρος
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ
Δημητρίου, τοὺς
ἐπισκέφθηκε στὸ χῶρο
διαμονῆς του. Εὐχήθηκε
καλὴ ἐπιστροφὴ καὶ
τοὺς ἀποχαιρέτησε,
προσφέροντας τοὺς
ἐνθυμήματα γιὰ τὴν
ἐπίσκεψή τους στὸ
Ναό. Ἕνας ψηφιακὸς
δίσκος ἀφιερωμένο στὴν
Παναγία, ἔκδοση τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἕνα τεῦχος ποὺ
ἐκδόθηκε τὸ 2011 ἀπὸ
τὸ ναό, ἀφιερωμένο στὸ
30 χρόνια ἀρχιερατείας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερωνύμου καὶ ἄλλα εἴδη
εὐλαβείας.
Μετὰ λίγες ἡμέρες
μὲ τὸ εἰκόνισμα
τῶν προστατῶν τῆς
σχολῆς τοὺς ἁγίων καὶ
γλυκίσματα ποὺ ἔστειλαν
μὲ τὸν π. Εὐσέβιο εἶπαν
τὸ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν
φιλοξενία τους.

ΤΊΜΗΣΑΝ ΤΟῦ ΑΓΊΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ
Τὴν ἐτήσια σύναξη πάντων των Ἀθηναίων Ἁγίων ἑόρτασε
ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητά μας.
Τελέσθηκε Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ ἐφημερίου
πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Μεταξά, καθὼς καὶ τὸ 9ήμερο
μνημόσυνο τῆς πάλαι συνεργάτιδος τοῦ Ναοῦ, ἐνορίτου Ἑλένης
Μαυρουδῆ.
Μετὰ τὴν ἀπόλυση, ἐψάλλη Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώση τῆς
πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὰ στρατεύματα τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς.
Ἀπὸ τοῦ ἑσπερινοῦ της παραμονῆς, ἐτέθη εἰς προσκύνηση ἡ
εἰκόνα τῶν Ἀθηναίων Ἁγίων, ἡ ὁποία ἐφιλοτεχνήθει εἰς μνήμη τοῦ
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος καὶ
καθιέρωσε τὸν συνεορτασμό.

