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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Ὑποκλίνομαι μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο 
της ψυχῆς τοῦ τραγικοῦ πατέρα ποὺ σὲ 
δευτερόλεπτα ἔχασε γυναίκα καὶ παιδὶ στὸ 
δυστύχημα ποὺ συνέβη προχθές. Παρὰ τὴν 
ὀδύνη του, εἶχε τὸ κουράγιο νὰ συλλυπηθεῖ 
τὶς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν τοῦ μοιραίου 
αὐτοκινήτου ποὺ θέρισε τὰ ἀγαπημένα τοῦ 
πρόσωπα» Αὐτὸ ἔγραψε ὁ ἐν Χριστῷ  ἀδελφὸς π. 
Θωμὰς Ἀνδρέου καὶ προσυπογράφουμε. 
Διαβάζοντας ὅμως τὰ λόγια τοῦ Ὑπάτιου 
Πατμάνογλου τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔγινε γνωστός 
μας ἐκεῖ στὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Ἀθηνῶν – Λαμίας, 

στεκόμαστε μὲ τιμὴ ἐμπρός του, 
ἀφοῦ ἔγινε δάσκαλος ὀρθοδόξου 
φρονήματος.
«Ὅλα, παιδιά, γίνονται γιὰ κάποιο λόγο. 

Κι ἐγὼ αὐτὰ ἔλεγα. Γιατί νὰ συμβεῖ σὲ 
ἐμένα, ἔλεγα ἐγώ. Ποιος εἶσαι ἐσύ, ρὲ 

μεγάλε; Είναι θέλημα Θεοῦ. Ἐγὼ πιστεύω στὴν 
Παναγία καὶ τὸν Χριστό. Εἶμαι ὀρθόδοξος. Τὰ 
πιστεύω πολὺ αὐτὰ τὰ πράγματα. Ὅ,τι γίνεται στὴ 
ζωὴ μᾶς γίνεται γιὰ κάποιο σκοπό. Αν δὲν πιστέψω 
αὐτὸ τὸ πράγμα καὶ δὲν τὸ βάλω στὸ μυαλό μου, 
θὰ τρελαθῶ. Τὸ πίστευα ἀπὸ πρὶν αὐτό».
Καὶ συνέχισε «Πρὶν γίνει τὸ ἀτύχημα, τὴν 
προηγούμενη Κυριακή, ἐπειδὴ καὶ τὸν Παυλάκη 
μου τὸν πήγαινα συνέχεια ἐκκλησία. Εἴχαμε 
ἐκεῖ στὸ Νέο Φάληρο τὸν Ἅγιο Δημήτριο, τὸν 
πήγαινα κάθε Κυριακή, φιλοῦσε τὶς εἰκονίτσες, 
ἔπαιρνε Θεία Κοινωνία καὶ ἡ γυναίκα μου μαζί, 
ἐξομολογούμασταν, εἴχαμε τὸν πνευματικό 
μας στὴν Πτολεμαΐδα, τὸν πάτερ Θεόφιλο. 
Ἤμασταν δηλαδὴ παιδιὰ τῆς ἐκκλησίας, πολλοί 
το παρεξηγοῦσαν αὐτό, ἀλλὰ ὁ καθένας ἔχει τὰ 
πιστεύω του καὶ τὶς ἰδεολογίες του».
Ἀλλοῦ εἶπε «Κάνω κάθε μέρα τὴν προσευχή μου 
στὴν Παναγία γιὰ νὰ μοῦ δώσει ψυχικὴ δύναμη. 
Δίνω καὶ θέλω συμπαράσταση ἀπὸ τοὺς δικούς 
μου ἀνθρώπους. Μακάρι νὰ μὲ βλέπουν ἡ γυναίκα 
μου καὶ τὸ παιδί μου ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἐγὼ 
νὰ τοὺς τιμῶ ἀπὸ ἐδῶ ποὺ εἶμαι»
Κυριακή της   Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ  Ὑπάτιος 
Πατμάνογλου μᾶς διδάσκει πίστη στὸ Θεό.
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Λέγω
ἐγώ...

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ  

ΣΕ ΜΑΠΑΝΕΡ

Βαλε μπανερ για την ανακύκλωση και πίσω την αφίσσα για τις εκδρομές 
ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 

Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος. 
Σαβατοκύριακο  11 & 12 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 
>  Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ὧρες καθημερινὰ 7:30
> Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 6, 
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, Πέμπτη 9 Μαρτίου  
καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 8 Μαρτίου.
> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Πέμπτη 9 & Παρασκευὴ 10 Μαρτίου
> ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  ἀπὸ τὶς 18:00
Τετάρτη 8 Μαρτίου
> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Β΄ΣΤΑΣΗ 
10 Μαρτίου: 17:30 στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο  
19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ 
Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν Χαιρετισμῶν θὰ 
ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της δαπάνης. 
Ὁ Νεωκόρος ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως θα λαμβάνει τὶς 
προσφορές Σας.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Σάββατο 11 Μαρτίου, Σοφρωνίου Ἱεροσολύμων.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Β΄νηστειῶν, 12 Μαρτίου. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου,
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Κάθε Κυριακή στίς 11:00
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακή 12/3/2017 , καὶ ὥρα 17:00  
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, 
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος. 
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Κυριακὴ 12/3/2017, καὶ ὥρα 19:00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. 
Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος
> ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ διακόπτονται ἕως τὴν Κυριακή 
του Θωμὰ 23 Απριλίου.



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.


