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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Πῶς ἔφτασε 
ὁ τόπος σ’ αὐτὸ 
τὸ σημεῖο;»

Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος 
ἔλαβε θέση γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ σκοπιανοῦ 
ζητήματος, δηλώνοντας ὅτι ἡ  Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος δὲν θέλει νὰ ὑπάρχει ἡ λέξη 
Μακεδονία ἢ παράγωγό της στὸ ὄνομα τῆς 
γειτονικῆς χώρας. 
Ἡ ξεκάθαρη αὐτὴ θέση τῆς  Ἐκκλησίας, 
ἐνόχλησε τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι 
συνειδητοποιώντας ὅτι ἡ  Ἐκκλησία μπορεῖ 

νὰ σταθεῖ ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους, 
προσπάθησαν μὲ συνάντηση Ὑψηλοῦ 

ἐπιπέδου νὰ ρίξουν τοὺς τόνους. 
«Ἡ  Ἐκκλησία δὲν πολιτεύεται, οὔτε 
ἀντιπολιτεύεται, ἀλλὰ πορεύεται» 

καὶ ἡ πορεία τῆς εἶναι μαρτυρική. 
Τὰ αἵματα τοῦ Μητροπολίτη 

Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ, ἀλλὰ καὶ δεκάδων 
παπάδων, ποὺ πότισαν τὴ Μακεδονία πρὶν 
τὴν ἀπελευθέρωσή της, δὲν ἔχουν λησμονηθεῖ. 
Ἀλλὰ καὶ οἱ πρωτεργάτες τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγώνα, Μητροπολίτης Καστοριᾶς Γερμανὸς 
Καραβαγγέλης καὶ ὁ Μητροπολίτης Δράμας 
Χρυσόστομος Καλαφάτης, ὁ μετέπειτα 
ἱερομάρτυρας τῆς Σμύρνης, εἶναι ὀνόματα 
ποὺ ἔχουν γραφτεῖ μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν 
ἱστορία τῆς Μακεδονίας, αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ 
ξεχνᾶμε. Ὅπως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὰ λόγια 
τοῦ Παύλου Μελᾶ: «Πάντοτε κατὰ τοὺς ἀγώνας 
τοῦ   Ἔθνους μας προΐστατο ἡ  Ἐκκλησία. Ἔτσι, 
τώρα πρὸ πάντων, στὴν Μακεδονία, ὄτε κατ’ 
Αὐτῆς κυρίως στρέφονται αἱ ἐπιθέσεις 
τῶν ἐχθρῶν, ἡ  Ἐκκλησία καὶ πάλιν θὰ 
προστατεύση τὸν Ἀγώνα».
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Λέγω
ἐγώ...

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ… 
Ἀνακύκλωση τηγανισμένων λαδιῶν καὶ 
μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας κάθε μέρα 7:30-19:30 στήν 
είσοδο του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ 

δοχείου μεταφορᾶς κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο. 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος:  
π. Σεραφείμ, π. Εὐσέβιος και π. Δαμασκηνός.

> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.

> ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
Τὴν Τρίτη 30 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:00 θὰ τελεσθεῖ   
Ἱερὸ Εὐχέλαιο, ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. 

> ΑΓΙΑΣΜΟΣ 31  Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:00 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Τρίτη 30/1, Τριῶν Ἱεραρχῶν. 
Τετάρτη 31/1 Κύρου και Ιωάννου, Αναργύρων
Πέμπτη 1/2, Τρύφωνος μάρτυρος, 
Ἀναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ναυπλίου.
Παρασκευή 2/2, Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. 
Σάββατο 3/2, Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου. 
Μνημόσυνο Ἀρχιμανδρίτου Ἰσιδώρου Σαλάκου
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 4/2, Ασώτου. Ἰσιδώρου Πηλουσιώτη. 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> 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 Παναγίας 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στὶς 19:00.
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  
& ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,  
Ἁγίας Μαρίνης 39.



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.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Προσκεκλημένος τῆς ἐπισκοπῆς Μπιαλίστοκ 
καὶ Γκτὰνσκ βρέθηκε ἀπὸ 8 ἕως 15  
Ἰανουαρίου στὴν Πολωνία, ὁ πρόεδρος τοῦ 

ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας Ἡλιουπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ 
Δημητρίου. 
Στὶς 9  Ἰανουαρίου τὸ 
πρωὶ συναντήθηκε 
μὲ τὸν Μητροπολίτη 
Βαρσοβίας καὶ πάσης 
Πολωνίας  Σάββα, ὅπου 
ἔλαβε τὴν εὐχή του 
γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ 
γιὰ τὴν ὁποία ἔφτασε 
γία μία ἀκόμη φορᾶ 
στὴν Πολωνία. Στὴν 
συνέχεια ἐπισκέφθηκε 
τοὺς φοιτητὲς τοῦ 
τμήματος ἐκμάθησης  
Ἑλληνικῆς Γλώσσας τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Βαρσοβίας καὶ μετὰ συνάντησε 
ὑπευθύνους ὀργάνωσης γιὰ τοὺς πρόσφυγες.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, στὸ ὀρθόδοξο 
πνευματικὸ κέντρο τῆς ἐπισκοπῆς, ποὺ βρίσκεται 
στὰ βορειοανατολικά της Πολωνίας, συμμετεῖχε 
σὲ ἑσπερίδα μὲ θέμα τὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησίας 

τῆς Κύπρου καὶ τῶν Ἁγίων της, στὸ τέλος τῆς 
ὁποίας ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια ἔκθεσης τοῦ γραφείου 
θρησκευτικῶν περιηγήσεων τῆς  Ἐκκλησίας τῆς 

Κύπρου. Στὰ 
πλαίσια τῶν 
ἐγκαινίων ὁ 
Ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφεὶμ 
παρουσίασε 
τὸ ἔθιμο τῆς 
βασιλόπιτας στοὺς 

δεκάδες παριστάμενους. 
Ἀργότερα εἶχε κὰτ΄ἰδίαν 
συνάντηση μὲ τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Μπιαλίστοκ  
Ἰάκωβο καὶ τὸν ἐπίσκοπο 
Σούπραλς Ἀνδρέα.
Τὴν ἑπόμενη ἀπὸ τὸ πρωί, στὸν ἴδιο χῶρο, μίλησε 
σὲ τρεῖς διαφορετικὲς ὁμάδες μαθητῶν γιὰ τὰ 

χριστουγεννιάτικα 
ἔθιμα στὴν  
Ἑλληνικὴ 
παράδοση καὶ 
ἐν συνεχεία 
ἐπισκέφθηκε τὸ 
ὀρθόδοξο σχολεῖο  
Ἅγιοι Κύριλλος καὶ 
Μεθόδιος» ποὺ 
βρίσκεται στὴν 

πόλη τοῦ Μπιάλιστοκ. 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας 
ἡμέρας συμμετεῖχε 
στὴν ἀκολουθία 
τοῦ ἀκάθιστου ποὺ 
ψάλλεται στὴ Μονὴ 
Εὐαγγελισμοῦ 
Σούπραλς καὶ τὸ 

βράδυ συνάντησε τὸν διευθυντὴ τοῦ φιλανθρωπικοῦ 
ὀργανισμοῦ «Ἔλεος» τῆς τοπικής ἐπίσκοπης,  
Μάρκο Μασάλσκι. 

Έκδήλωση γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐνοριακοῦ έργου, θά γίνει τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου στίς 19:00.
Δεῖπνο, μουσικὴ καὶ χορὸς μέ πρόσκληση κόστους 10 εὐρὼ.
Ἀναβάλεται λόγω τοῦ συλλαλητηρίου γιὰ ἀργότερα, ἡ γιά 4/2/18 ἐκδήλωση τῆς ὁμάδας  
Γυμναστικῆς Γυναικὼν.  

Ἀποστολὴ 
στὴν Πολωνία

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ.


