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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 15ο Φύλλο 15
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 7 Ιανουαρίου 2018
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

2018 ἡ ἀφιέρωση

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση τὸ 2018
εἴκοσι χρόνων ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ποιμενάρχη τῆς
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ἀφιέρωσε τὴν χρονιὰ
στὴν μνήμη του ἀλλὰ καὶ τὴν μνήμη τοῦ πρὸ ἔτους
κοιμηθέντος, Μητροπολίτου Μαραθῶνος
Μελίτωνος, τελευταίου Πρωτοσυγκέλου τοῦ
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Λέγω
ἐγώ...

Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπετείου,
ἀφιερώθηκε καὶ τὸ ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς
κοινότητας στοὺς δύο Ἱεράρχες, τῶν ὁποίων
«ἡ μεταξύ τους ἐπὶ γῆς σχέση, ἦταν πραγματικὰ
εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεό».

p

Στὸ εἰσοδικὸ τοῦ ἡμερολογίου, διαβάζουμε ὅτι
ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο αὐτῶν ἐκκλησιαστικῶν
προσώπων «Ξεκίνησε στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Παλαιστίνης καὶ
ὁλοκληρώθηκε σὲ ἕναν θάλαμο τοῦ Λαϊκοῦ νοσοκομείου
Ἀθηνῶν».

Γιὰ ἐκεῖνον τὸν
θάλαμο, ὁ πρόεδρος
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου
τοῦ Ναοῦ μας,
Ἀρχιμανδρίτης
Σεραφεὶμ
Δημητρίου γράφει
«Σὲ αὐτὸν τὸν
θάλαμο εἶχα τὸ
προνόμιο νὰ
γνωρίσω καλὰ
καὶ τοὺς δύο. Ὁ
νῦν μητροπολίτης
Μεγάρων καὶ
Σαλαμίνος
Κωνσταντῖνος,
ὁ ἀρχιμανδρίτης
Πλάτων
Κρικρὴς καὶ ὁ
τότε διάκονος
Σεραφείμ, μέχρι
τὸ βράδυ τῆς 9ης Απριλίου 1998, συμπαραστεκόμαστε
στὸν Ποιμενάρχη μας τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα καὶ
συναντούσαμε στὴν ἀλλαγὴ τῆς βάρδιας τὸν ἐπίσκοπο
Μελίτωνα, ὁ ὁποῖος κάθε βράδυ, διανυκτέρευε δίπλα
στὸν «παππού» μας».

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης Μεταξάς.
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Τετάρτη 10 Ἰ ανουαρίου, Γρηγορίου Νύσσης.
Σάββατο 13 Ἰανουαρίου,
Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 14 Ἰανουαρίου,
Νίνας Ἰσαποστόλου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.
μ Ναός 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.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 17:00,
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά μιλήσει στό Ναό
μας. Κοπή βασιλόπιττας φίλων Μονών Τρικόρφου.

> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 19:00
ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ξαναλειτούργησε
τὸ ἐκκλησάκι
τοῦ ἁγίου Βασιλείου

Σ

ὲ κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε ἡ
πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στὸ ναό του,
ποὺ βρίσκεται στὴν ἐνορία τῆς ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως.
Ὁ δεύτερος χρονολογικά, μετὰ τὸν μεταβυζαντινὸ
ἅγιο Γεώργιο, ναὸς τῆς
Ἡλιούπολης γιὰ 10 χρόνια ἔμεινε
κλειστὸς καὶ ἀλειτούργητος.
Τὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὴν
ἐπαναλειτουργία τοῦ ναοῦ
καὶ τὸν Ἑσπερινὸ τέλεσε ὁ
Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος,
πλαισιούμενος ἀπὸ τοῦ
ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ καὶ
Εὐσέβιο.
Ὁ ἐπίσκοπος συνεχάρη τοὺς
ἐνορίτες ποὺ κατάφεραν μὲ τὴν
ἀρωγὴ τοὺς ἐντὸς 25 ἡμερῶν, νὰ
κάνουν τὸ ναὸ προσβάσιμο γιὰ
τὴν λατρεία.
Πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε τὴν
παραμονὴ στὸ ἐκκλησάκι γιὰ τὸν
Ἑσπερινὸ ἀλλὰ καὶ ἀνήμερα,
ὅπου τὴν θεία λειτουργία καὶ τὴν
λιτανεία τέλεσε ὁ πρόεδρος τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ
ναοῦ, ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ
Δημητρίου.
Πρὶν γίνουν οἱ ἐνορίες καὶ

χτιστοῦν οἱ ναοί τους, στὴν
Ἡλιούπολη, τὸ ἐκκλησάκι τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου, ἦταν τὸ πρῶτο
σημεῖο λατρείας καὶ τιμῆς τοῦ Θεοῦ
στὴν περιοχή. Σὲ αὐτὸ ἔγιναν οἱ πρῶτες βαπτίσεις,

γάμοι καὶ κηδεῖες γιὰ τοὺς κτηνοτρόφους τῆς
περιοχῆς τῆς σημερινῆς Ἡλιούπολης.
Ὑπῆρξε ἰδιοκτησία τοῦ Βασιλείου Παπαγεωργαντῆ
καὶ χτίστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα
ἀπὸ τοὺς γονεῖς
του, Ἰωάννη καὶ
Χαρίκλεια ὡς
εὐχαριστία γιὰ
τὸ ὅτι ἐπέζησε
τὸ παιδί τους.
Ἀφιερώθηκε
στὸν ἅγιο
Βασίλειο,
τοῦ ὁποίου τὸ
ὄνομα εἶχε ὁ
γιός τους, ἀλλὰ
καὶ στὴν ἁγία
Μαρκέλλα τὴν
Χιοπολίτιδα,
λόγω τῆς
καταγωγῆς
τους. Μετὰ
τὸ θάνατό
του Βασιλείου τὸ 2007, ὁ ναὸς ἔκλεισε καὶ δὲν
ξαναλειτούργησε. Πλέον ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Ι.Ν.
ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως ἀνακαινίζεται καὶ
θὰ λειτουργεῖ στὶς μνῆμες τῶν ἁγίων Βασιλείου καὶ
Μαρκέλλης καὶ ὅποτε τὸ ἐπιθυμοῦν οἱ ἔνοικοι τῆς
πολυκατοικίας, στὸ γήπεδο τῆς ὁποίας προϋπῆρχε
ὁ Ναός.

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.

