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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἐπιχορήγησις
συσσιτίων,
ἀπὸ τὸν Δῆμο
Ἡλιουπόλεως ;;;

Τὴν Πέμπτη 27 Ἀπριλίου 2017 κατὰ τὴν
συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Δήμου Ἡλιουπόλεως μεταξὺ ἄλλων
συζητήθηκε καὶ τὸ θέμα «Ἔγκριση δαπάνης
καὶ ψήφιση πίστωσης γιὰ τὴν ἐνίσχυση
τῶν συσσιτίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ Δήμου
Ἡλιούπολης»

Τὴν Τρίτη 25 Ἀπριλίου ὁ πρόεδρος
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου,
παρέδωσε στὸ Δῆμο ἔγγραφό του Ναοῦ,
περὶ ἀποδοχῆς τῆς ἐπιχορηγήσεως ἐφόσον
αὐτὴ ἐγκριθεῖ, μὲ περιεχόμενη καὶ τὴν
ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν τῆς
ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος πρὸς
Λέγω
τοὺς ἁρμοδίους.

ἐγώ...

p

Τὴν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου
ὁ πρόεδρος τοῦ ἐνοριακοῦ
Φιλοπτώχου πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος
Ξεσφύγγης, ἐπικοινώνησε τηλεφωνικῶς,
γιὰ τὸ ἐν λόγω θέμα, μὲ τὸν Δήμαρχο
Ἡλιουπόλεως Βασίλειο Βαλασόπουλο ἀλλὰ
καὶ τὸν ἁρμόδιο ἀντιδήμαρχο Κοινωνικῆς
Ἀλληλεγγύης Μαρίνο Μπασούρη.
Αὐθημερὸν καὶ μετὰ τὶς παραπάνω
ἐνέργειες, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἀπέστειλε πρὸς τὸν πρόεδρο
καὶ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
ἐπιστολή, ἀναφερόμενη στὰ τῆς
ἀνισης διανομῆς τῆς ἐπιχορηγήσεως,
ἐντοπίζοντας καὶ τὸ γεγονὸς τῆς
ἐπιχορήσης μὲ διπλάσιο ποσὸ ἐνορίας ποὺ
δὲν διατηρεῖ συσσίτιο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ἔτος 14ο Φύλλο 35
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 28 Μαΐου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος

> Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς
Τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία
τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση
τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς
καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
> Τρισάγιο Κεκκοιμημένων
Παρασκευὴ ὥρα 19:30 μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Πέμπτη 1/6
Ἰουστίνου Φιλοσόφου.
Σάββατο 3/6
Ψυχοσάββατον. Λουκιλιανού,
Παύλης καὶ 4 νηπίων μαρτύρων.
Μνημόσυνο πάντων των κεκοιμημένων.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 4/5 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Μάρθας καὶ Μαρίας.
Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ +8.6.1968
9:30 π.μ. Ἑσπερινὸς Γονυκλισίας
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Β΄ Θεία Λειτουργία
> Παρακλήσεις στὶς 19:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα
Παρασκευὴ 2/6 δὲν θὰ γίνει λόγω τοῦ Ψυχοσάββατου.
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

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.

Τσίριζαν ἀλλὰ ποιὸς τοὺς θυμᾶται;

Ἡ

ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὸν Πανάγιο
Τάφο τελέσθηκε τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς των
Μυροφόρων εἰς τὸν Ναὸ τῆς
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως.
Στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα
τῆς ἁγίας Μαρίνης, ἀπὸ
δεκαπενταετίας καθιερώθηκε
τὴν δεύτερη Κυριακὴ ἀπὸ
τοῦ Πάσχα, ἡμέρα τιμῆς τῶν
Μυροφόρων Γυναικὼν καὶ
τῶν Κηδευτῶν τοῦ Κυρίου,
νὰ ψάλλονται πρὸ τοῦ Ἱεροῦ
Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου
οἱ 24 οἶκοι ποὺ ἀναφέρονται
στὸν Ζωοδόχο του Χριστοῦ
Τάφο. Μάλιστα τὰ τελευταῖα
ἔτη ψάλεται καὶ κανόνας
συντεθεῖς ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ
Νικολάου Θαλλασινοῦ,
προσόμοιός του ἀντιστοίχου
τψν χαιρετισμῶν τῆς
Θεοτόκου.
Στὴν σύντομη προσλαλιὰ
τοῦ ὁ πρόεδρος τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης
Σεραφεὶμ ἀναφέρθηκε σὲ ἐκείνους ποὺ λίγες μέρες
πρὶν τὴν Ἀνάσταση ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς.

Ἀθεϊστικὰ ἐγκλήματα

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἰσάγει
οὔτε ὑποστηρίζει κάποιο
κοινωνικοπολιτικὸ σύστημα.
Ὑπακούει στοὺς κυβερνῆτες
καὶ προσεύχεται γι’ αὐτούς.
Πάντοτε ὅμως ἀρνεῖται νὰ
ὑποταχθεῖ σὲ ὅσους ἐξ αὐτῶν
προσπαθοῦν νὰ παρεμποδίσουν
ἢ νὰ ἐλέγξουν τὸ πνευματικό
Της ἔργο. Διδάσκει ἐπίσης μὲ
στεντόρεια φωνὴ πὼς εἶναι
ἀδύνατον νὰ ὀργανωθεῖ καὶ
νὰ κυβερνηθεῖ ἕνα κράτος ἐὰν
δὲν ζητήσουν οἱ ἄνθρωποι τὴν
βοήθεια τοῦ Βασιλέως τῶν

Ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς προσελθόντας πιστούς
τους ἐρώτησε ἂν κάποιος θυμᾶται τὰ ὀνόματα
ὅσων πολιτικῶν προσώπων
ἀντέδρασαν, περιέπαιξαν
καὶ λοιδόρησαν τὸ ἐκ τοῦ
Παναγίου Τάφου προερχόμενο
Ἅγιον Φῶς.
Εἶπε χαρακτηριστικὰ
«Τσίριζαν κάποιοι παραμονὲς
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου,
ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἔχουν λίγα
δευτερόλεπτα δημοσιότητας.
Τὰ κατάφεραν, μετὰ ἀπὸ
λίγα λεπτὰ κανεὶς δὲν
θυμᾶται τὸ ὄνομά τους. Ὅμως
αἰῶνες καὶ εἰς τοὺς αἰῶνες,
τὸ Ἅγιο Φῶς θὰ φωτίζει τὸ
χάραμα τῆς ἐλπίδας κάθε
πιστοῦ, ὅπως φωτίστηκαν τὰ
πρόσωπα τῶν Μυροφόρων
ποὺ βρῆκαν ἄδειο το μνημεῖο»
Καὶ κατέληξε « Κρατῆστε τὴν
ἀπιστία Σας γιὰ τοῦ λόγου
Σας, μὴν ἀσχολεῖστε μὲ ὅσα
δὲν σέβεστε καὶ δὲν πιστεῦτε. Ὅμως ἐμεῖς οἱ
πιστοί, ὡς πολίτες, ἔχουμε τὴν ὑποχρέωση νὰ Σᾶς
ἐλέγχουμε καὶ νὰ Σᾶς κρίνουμε γιὰ κάθε ἐπιλογή
Σας ἢ λόγο Σας».

βασιλευόντων καὶ δὲν διέπονται
ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἐπιταγὲς τοῦ
Χριστιανισμοῦ.
Ὁ ἰδεολογικὸς ἀθεϊσμὸς
λαμβάνοντας τὴν ἐξουσία
στὶς λεγόμενες «χῶρες τοῦ
ἀνατολικοῦ μπλόκ», θέλησε ὄχι
ἁπλῶς νὰ ὑποτάξει τὸ ἔργο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀλλὰ νὰ
ξεριζώσει ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ
θρησκευτικὸ συναίσθημα ἀπὸ
τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.
Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἔπαρση τῶν
ὑλιστῶν οἱ ὁποῖοι μεθυσμένοι
ἀπὸ τὴν ἀπολυταρχικὴ

ἐξουσία τοὺς ἔφθασαν στὸ
σημεῖο νὰ εἰδωλοποιήσουν
τοὺς ἑαυτούς τους. Βία,
ἀλληλοπαρακολούθηση καὶ
ἀλληλοκατάδοση τῶν πολιτῶν,
ἀκόμη καὶ τῶν μελῶν μιᾶς
οἰκογενείας. Τὸ ὅλο κλίμα ἦταν
τελείως ἀσταθὲς καὶ ἀπέπνεε
μιὰ διαρκῆ ἀνασφάλεια ἡ ὁποία
γεννοῦσε ἀδυσώπητο μίσος γιὰ
τὸ κάθε τί.
Μονή Παντοκράτορος
Μελισσοχωρίου

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.

