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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μὲ τὸ γράμμα αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ 
σᾶς ὑπενθυμίσουμε τὴν ἐθελοντικὴ 

αἱμοδοσία ποὺ τελεῖται στὸ Ναὸ μας 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 56 μονάδες αἵματος, ἐκ τῶν ὁποίων 

διατέθηκαν οἱ 37. 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 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...
Ἡ αἱμοδοσία στὴν  Ἐνορία μας θὰ 
πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακὴ  
6 Νοεμβρίου ἀπὸ τίς 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)           
Σας περιμένουμε! Λάβετε μέρος στὴ χαρὰ 
τῆς αἱμοδοσίας καὶ τῆς προσφορᾶς στὸ 
συνάνθρωπο!

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μεταξάς. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
>  Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί
>  Ἁγιασμὸς Δευτέρα 31/10/16 – 18:00
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Τρίτη 1 Νοεμβρίου, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, Ἀναργύρων.
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, Ἁγίων Ἀκυνδίνων 
Ἐπέτειος Διακονικῆς χειροτονίας ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ - 2008
Σάββατο 5 Νοεμβρίου,  
Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης μαρτύρων.
>  ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου,   
Ε΄Λουκᾶ, Παύλου Κωνσταντινουπόλεως.
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 19:30 -20:30
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας στὶς 20:00
>  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο  
μετὰ τὴν Β’ Λειτουργία στὶς 11:00 μετὰ τὸ πρωινό,  
μάθημα καὶ παιχνίδι  
καί τὸ ἀπόγευμα γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου ὥρα 19:00 
>  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 7 τὸ βράδυ,  
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος  π.  Ἰωάννης, θὰ ἀναλύει θέματα 
Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
>  ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακὴ 15 Νοεμβρίου 2015, καὶ ὥρα 17:00  
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,  
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος. 
>  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, καὶ ὥρα 19:00  
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστίνο Σύρο,  
Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Γράμμα ἀπὸ τὴν 
ἐπιτροπὴ αἱμοδοσίας 

pἐγώ...
Λέγω

Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης

     ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
    ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ἀκόμα ὅτι συγκεντρώνουμε γιὰ ἀνακύκλωση, ἀλουμίνιο 
πλαστικό, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια.



Μετὰ τὸν π. Ἀθανάσιο 
Κολοκυθά, ἤδη ἀπὸ 
τὸ περασμένο Πάσχα 

ἐφημέριο Δωρικοῦ Δωρίδος, ἕνας 
ἀκόμα ἐνορίτης τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως ἐντάχθηκε στὸν  Ἱερὸ 
Κλῆρο.
Τὴν Κυριακὴ 14 Αὐγούστου 
2016 στὸν  Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως 
Θεοτόκου  Ἡλιουπόλεως, 
χειροτονήθηκε διάκονος ὁ μοναχὸς 
Δημήτριος Μπαρμπαρής. Τὴν 
χειροτονία τέλεσε μὲ ἐντολὴ 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης  Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, 
ὁ Μητροπολίτης Βελεστίνου 
Δαμασκηνός.
Προηγουμένως εἶχε χειροτονήσει 
εἰς πρεσβύτερο τὸν π. 
Κωνσταντῖνο Σπανό, ἐν ἐνεργεία 
ἀνθυπαστυνόμο, ἔγγαμο καὶ 
πατέρα ἑνὸς ἀγοριοῦ.
Θὰ συνεχίσουν τὴν ὑπηρεσία 
τοὺς ὁ μὲν π. Κωνσταντῖνος ὡς 
Ἀστυνομικός, ὁ δὲ π. Δημήτριος 
ὡς ἄνευ δημοτικῶν ἀποδοχῶν 

διακονητῆς τοῦ Ναοῦ  Ἀναστάσεως 
Κυρίου Κοιμητηρίου Ἡλιουπόλεως.
Ὁ διάκονος Δημήτριος ἀπὸ 
τῆς παιδικῆς ἡλικίας ὑπῆρξε 
ἱερόπαις στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης, κατηχητόπαις, ἀλλὰ 
καὶ πάντοτε ἀρωγὸς στὰ ἐνοριακὰ 
ἔργα. Ἔχοντας ὡς πνευματικὸ 
σύμβουλο ἐπὶ εἰκοσιπενταετία 
τῶν ἐκ τῶν ἐφημερίων του 
Ναοῦ τῆς  Ἁγίας Μαρίνης, 
Πρωτοπρεσβύτερο Ἐμμανουὴλ 
Βασιλάκη, καλλιέργησε τὸν 
ἱερὸ πόθο γιὰ τὴν διακονία στὴν  
Ἐκκλησία. Ἀπὸ τῆς μαθητείας τοῦ 
παρὰ τὸν πρωτοψάλτη τοῦ Ναοῦ 
τῆς Κοιμήσεως  Ἡλιουπόλεως 
Ἀθανάσιο Δασκαλοθανάση, 
γνωρίστηκε μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, 
Ἀρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα 
Κατραμάδο, Γραμματέα παρὰ 
τὴ  Ἱερὰ Συνόδω τῆς  Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖνος διαγνώσας 
τὴν κλίση γιὰ τὴν Ἱερωσύνη 
τοῦ Δημητρίου, τοῦ ἀπηύθυνε 
τὴν κλήση καὶ μερίμνησε ὥστε 
νὰ ἐγγραφὴ εἰς τὴν Μονὴ 
Ἀσωμάτων Πετράκη, ὡς δόκιμος 
ἀδελφὸς αὐτῆς. Ἐν συνεχεία μὲ 
πρόταση τοῦ Πρωτοσύγκελου 
Ἀρχιμανδρίτου Συμεὼν Βολιώτη 

πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ 
Μακαριώτατος ἐνέκρινε νὰ λάβει 
τὴν μοναχικὴ κουρὰ ἀπὸ τὸν 
Ἐπίσκοπο Θαυμακοὺ  Ἰάκωβο τὴν 
3η Αὐγούστου καὶ νὰ χειροτονηθεῖ 
Διάκονος.
Τῆς χαρᾶς τοῦ ἐνορίτου, 
συμμετεῖχε ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα τῆς  Ἁγίας Μαρίνης μὲ 
τὴν παρουσία στὴν χειροτονία, τοῦ 
προέδρου αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου 
Σεραφεὶμ Δημητρίου, τοῦ 
προέδρου τοῦ ἐνοριακοῦ 
Φιλοπτώχου Πρωτοπρεσβυτέρου 
Λάμπρου Ξεσφύγγη καὶ 
πλήθους λαϊκῶν. Τῶν λοιπῶν 
ἐφημερίων συνευχομένων ἐκ 
τοῦ μακρόθεν, ἀσθενοῦντος τοῦ  
Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ 
Φυλακτοῦ, εἰς ὑπηρεσία 
ἐντολὴ τῆς προϊσταμένης 
ἀρχῆς τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου 
Ἰωάννου Μεταξὰ - Μαριάτου, 
λειτουργήσαντος ἐν τῷ Ναῶ 
τοῦ  Ἱερομονάχου Εὐσεβίου 
Μεάντζια, καὶ ἀδειούχου ὄντως 
τοῦ πρεσβυτέρου Βασιλείου 
Ταξιαρχιώτη. 
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητά μας 
χαίρουσα, εὔχεται στὸ νέο ἐκ τῶν 
σπλάχνων τῆς κληρικό, ἄλυπη καὶ 
μακρὰ διακονία, μετὰ φόβου Θεοῦ 
πίστεως καὶ ἀγάπης. 

Ἕνας ἀκόμα 
ἁγιομαρινιώτης 
ἔγινε κληρικός


