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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

40ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ
ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων καὶ
τεθνεώτων πρὸς μνημόνευσή τους,
στὸ Ἁγιορείτικο κελί τῶν Ταξιαρχῶν
Καρυῶν.
Ὁ Γέροντας Μοναχὸς Ραφαὴλ
κοιμήθηκε καὶ ἡ συνοδεία του, μὲ
τὸν Διάκονο Παντελεήμονα
πλέον, συνεχίζει τὸν
ἀγώνα της.
Λέγω
ἐγώ... Ἐμεῖς, ἀνταποκρινόμαστε
στὴν δική τους
προσευχητικὴ διάθεση καὶ
εἰς ἀνταπόδοση, τους παρέχουμε
λίγη ἄνεση, ἐνισχύοντας τοὺς
οἰκονομικὰ καὶ ἄλλως γὶα τὴν
διαβίωση τους ἀλλὰ καὶ τὴν
συντήρηση τοῦ ἐρειπιώδους κελίου
τους.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ
ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν νεωκόρο τοῦ
Ναοῦ μας.

p

ΧΡΥΣΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ
ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

Στὶς 5 Νοεμβρίου στὶς
17:00 θὰ τιμήσουμε
τὸν ἐνορίτη μας
ἀρχιμ. π. Εἰρήναρχο
Θεοδώρου. Ἑσπερινός, τιμητικὴ
παρουσίασή του μὲ ὁμιλία, καὶ
μουσική.

Ἔτος 15ο Φύλλο 5
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 29 Ὀκτωβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π Βασίλειος Ταξιαρχιώτης (από 30/10)
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΑΓΙΑΣΜΟΣ Τρίτη 31/10 μετά τον Εσπερινό.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑμέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης.
Ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Δαβὶδ τοῦ «Γέροντος», τοῦ ἐν Εὐβοία.
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, Ἀκινδύνου, Ἀνεμποδίστου,
Ἀφθονίου, Πηγασίου και Ἐλπιδοφόρου
Σάββατο 4 Νοεμβρίου, Ὁσίων Ἱωαννικίου,
Ιωάννου Βατάτζη, Γεωργίου Καρσλίδη.
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή 5 Νοεμβρίου, Ε΄Λουκᾶ, Ἐρμά καί Λίνου ἀποστόλων
εκ των Ο΄, Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μαρτύρων,
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 στήν Ἁγιά Μαρίνα
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 19:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας στὶς 20:00
Δὲν θὰ γίνει Ἀπόδειπνο τὴν Τετάρτη 1/11/2016
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στὶς 19:00.
> ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Δευτέρα ὥρα 16:00 γιά γυναίκες
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2015, καὶ ὥρα 17:00
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2015, καὶ ὥρα 19:30 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη
π. Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΗΛ.- FAX 210.9750736
Email: eftagmarinas@outlook.com
Ἐν Ἡλιουπόλει 23-10-2017
Ἄρ. πρώτ. 127/2017

Ἀγαπητὲ/ἢ αἱμοδότη/τρία.
Μὲ τὸ γράμμα αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ σᾶς
ὑπενθυμίσουμε τὴν ἐθελοντικὴ
αἱμοδοσία ποὺ τελεῖται στὸ Ναὸ
δύο φορὲς ἐτησίως τὰ τελευταῖα
30 καὶ πλέον χρόνια.
Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ πόσο
σημαντικὴ εἶναι ἡ αἱμοδοσία
στὶς μέρες μας, μὲ τὶς ἀνάγκες γιὰ
αἷμα νὰ αὐξάνουν συνεχῶς. Ἤδη
ἀπὸ τὴ πρώτη αἱμοδοσία τοῦ ἔτους
ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴ Κυριακή των
Βαΐων συγκεντρώθηκαν μὲ τὴ βοήθειά σας
52 μονάδες αἵματος, ἐκ τῶν ὁποίων διατέθηκαν οἱ
51, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ
ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία. Εὐχόμαστε νὰ ἔχουμε τὰ ἴδια
ποσοστὰ καὶ εἰ δυνατὸν νὰ τὰ ξεπεράσουμε!
Ὅλοι σίγουρα ἔχουμε πολλὰ ἀλλὰ καὶ σημαντικὰ
νὰ προλάβουμε. Τὴ πρώτη ὅμως Κυριακή του
Νοεμβρίου ἃς ἀνατρέψουμε τὶς συνηθισμένες
προτεραιότητες στὴ ζωή μας. Ἃς βοηθήσουμε
λοιπὸν τοὺς συνανθρώπους μας. Τοὺς ἀδελφούς
Εἶμαι χρήσιμο
χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις
ἂν δὲν μὲ θέλεις ἀνακύκλωσε μὲ
Στὸ ναὸ μᾶς κάντε ἀνακύκλωση
λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν.
Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα καὶ φιάλες
(νεροῦ) καὶ κουτία ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).

μας ποὺ περιμένουν λίγες σταγόνες ἀνθρωπιᾶς
γιὰ νὰ νικήσουν στὴ μάχη γιὰ τὴ ζωή. Μοναχικοὺς
ἀνθρώπους, ξεχασμένους συχνὰ ἀπὸ συγγενεῖς,
ποὺ ζητοῦν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ γίνουμε ἀρωγοί, νὰ
προσφέρουμε λίγο ἀπὸ τὸ αἷμα μας, νὰ τοὺς δώσουμε
ζωή.
Ἐλᾶτε λοιπὸν νὰ γίνουμε ἐθελοντὲς αἱμοδότες.
Ἐλᾶτε νὰ γίνουμε αἰτία γιὰ κάτι καλὸ καὶ ἀγαθό.
Ἃς μεταδώσουμε τὴ χαρὰ τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς
θυσίας. Ἃς δώσουμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς λίγο ἀπὸ τὸ
πολύτιμο αἷμα μας σὲ κάποιον ποὺ τὸ ἔχει ἀνάγκη.
Ἃς ξοδέψουμε δέκα λεπτὰ ἀπὸ τὸν πολύτιμο χρόνο
μας γιὰ νὰ σώσουμε ἕνα συνάνθρωπό
μας! Ἃς γίνουμε μέτοχοί της χαρᾶς
καὶ τῆς ἐλπίδας! Ἃς δώσουμε
λοιπὸν χαρὰ καὶ ζωὴ στοὺς
συνανθρώπους μας!
Ἡ αἱμοδοσία στὴν Ἐνορία
μας θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν
Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου ἀπὸ τὶς
9 τὸ πρωὶ ἕως τὴ 1 τὸ μεσημέρι,
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ
Ναοῦ «Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων
Μανταδάκης», κάτω ἀπὸ τὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Μαρίνας (εἴσοδος ἀπὸ Ἁγίας Μαρίνας 39). Γιὰ
ὁποιαδήποτε πληροφορία νὰ ἀπευθύνεστε στὰ
τηλέφωνα τοῦ Ναοῦ μᾶς 210 9750736 καὶ 210 9711531.
Σᾶς περιμένουμε! Λάβετε μέρος στὴ χαρὰ τῆς
αἱμοδοσίας καὶ τῆς προσφορᾶς στὸ συνάνθρωπο!
Γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ Αἱμοδοσίας
π.Λάμπρος Ξεσφύγγης
Πρωτοπρεσβύτερος
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.

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.

