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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 15ο Φύλλο2
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 8 Ὀκτωβρίου 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ἀριθμὸς Πρωτοκόλλου 30

Ἡλιούπολις 3 Ἰουλίου 2017

Πρὸς τὸν ἐξοχώτατο κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο,
Δήμαρχο Ἡλιουπόλεως.
Ἐνταύθα.
Κοινοποίηση: Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.
Δημοτικό Συμβούλιο Ἡλιούπολης.
Ἐξοχώτατε κύριε Δήμαρχε, πάντοτε χαίρετε!
Προσερχόμεθα διὰ τῆς παρούσης νὰ αἰτηθοῦμε τὴν
ἐπιχορήγηση τῆς πολιτιστικῆς ἐκδηλώσεως ποὺ θὰ
γίνει στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης, τὴν παραμονὴ τῆς
ἑορτῆς της, Κυριακὴ 16 Ἰουλίου 2017.
Ὅπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο μὲ τὴν συμμέτοχη
παραδοσιακῆς ὀρχήστρας καὶ τῶν τοπικῶν
συλλόγων τῆς πόλης μας, γίνεται ἕνα
Λέγω
ἐγώ... λαϊκὸ παραδοσιακὸ πανηγύρι στὸ ὁποῖο
καὶ συμμετέχουν χορεύοντας πάρα πολλοὶ
ἐνορίτες - πολίτες καὶ λοιποὶ προσκυνητὲς
–ἐπισκέπτες.
Πληροφορηθέντες ὅτι ὁ Δῆμος Ἡλιούπολης ἔχει τὴν
δυνατότητα νὰ ἐπιχορηγήσει σχετικὲς ἐκδηλώσεις,
ὅπως ἔπραξε καὶ τελευταία μὲ τὴν ἐκδήλωση τῆς
31ης Μαΐου τ.ε. ποῦ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ὅμορη
ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἡλιουπόλεως, παρακαλοῦμε ὅπως ἐπιχορηγήσετε μὲ
τὸ ποσὸ τῶν πέντε χιλιάδων εὐρὼ (€5.000,00) τὴν
ἐκδήλωσή μας.
Προσμένοντας μὲ βεβαιότητα τὴν ἀνταπόκρισή Σας
στὸ αἴτημά μας, διατελοῦμε μὲ τὰ προσήκοντά της
πρὸς τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἀξίωμά Σας, τιμῆς.
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Διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο
ὁ πρόεδρος ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου
καὶ αὐτοῦ ἀπουσιάζοντος σὲ Ἱεραποστολὴ στὴν
Ἑλληνικὴ Διασπορὰ
ὁ ἀντιπρόεδρος
Ἰωάννης Γαυγιωτάκης

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Ἀρχιμανδρίτες
Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.
> Ἑσπερινός,
καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Σάββατο 14/10,
ὁσίας Παρασκευῆς Ἐπιβατινῆς.
> ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου,
Ἁγίων Πατέρων Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:30–11:00π.μ
Ναὸς 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
της Παναγίας 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00
καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευὴ στὶς 19:00.
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,
Ἁγίας Μαρίνης 39.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

… ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΓΩ ΕΓΩ

Από: Cultural Center «Agia Marina» <ck.agmarina@gmail.com>
Ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2017 - 4:03 π.μ.
Θέμα: ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: vasilis valasopoulos <valasopoulosv@...>, «valassopoulosv@...» , info@ilioupoli.gr
Κοιν: iaath.gr@gmail.com
Προσημείωση
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε καὶ λοιποὶ ἅπαξ ἅπαντες καὶ ἅπασες, πάντοτε χαίρετε.

Στὴν συνημμένη ἀνακοίνωσή μας, ἐν ὄψη
τοῦ προσεχοῦς Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τὴν
ἐρχομένη Πέμπτη καὶ ἐπειδὴ στὴν μὲ ἀριθμὸ
Πρωτοκόλλου οἴκοθεν 19103, μὲ ἡμερομηνία
07/07/2017 πρόσκληση δὲν περιλαμβάνεται
σχετικὴ ἀναφορά, προσημειώνουμε τὸ παρὸν
καὶ παρακαλοῦμε μὴν παραδεῖτε το ἀπὸ τῆς
παριππεύσασσας 3ης τοῦ μηνὸς αἴτημά μας,
(περιλαμβάνουμε ἐν συνεχεία τὸ ἔγγραφο) ἐκτὸς
ἂν αὐτὸ περιέχεται στὸ θέμα «15. Ἔκτακτες
οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις» ὁπότε καὶ ἐκ τῶν
προτέρων εὐχαριστοῦμε.
Εὐχαριστοῦμε τὰ μάλα καὶ Ἐσὰς καὶ τὸ Δημοτικὸ
Συμβούλιο ποὺ ὁλοθύμως καὶ ὁμοφώνως θα
κάμετε την ἔγκριση ποσοῦ ἐπιχορήγησης τῆς
πολιτιστικῆς μας ἐκδηλώσεως τὴν 16η τρέχοντος
μηνός, ὅπως κάματε πρόσφατα καὶ μὲ τὴν
ἀδελφὴ ἐνορία τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἡλιουπόλεως.
Ἀπὸ τὸ Νeuss τῆς Γερμανίας, ὅπου γιὰ ἕναν
ἀκόμα μήνα καὶ ὄχι ὅπως ἄξεστοι σπερμολόγοι
διαδίδουν ἢ θὰ ἤθελαν, ἐθελοντικὰ καὶ
προθύμως ἐξυπηρετῶ λειτουργικὸ κενό, στὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, πράγμα ποὺ δεκάδες
φορὲς ἔκαμα, ὅπως ἡ Ἡλιούπολη γνωρίζει,
σὲ ὅλα τα μέρη τῆς Ἑλληνικῆς Διασπορᾶς
ἀπὸ τὸ 2001, ὅπου ἐν μέσω ἐμφυλίου ἐκεῖ
πολέμου βρέθηκα καὶ λειτουργοῦσα στὴν
Μπουζουμπούρα τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, ἀλλὰ
καὶ ἐντὸς Ἑλλάδος Σας ἀσπάζομαι καὶ διατελῶ
μετὰ τῶν προσηκόντων διὰ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ
ἀξιώματά Σας.
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου
πρόεδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οἱ Κληρικοὶ καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο,
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, Σᾶς
προσκαλοῦν νὰ συμπανηγυρίσουμε, στὶς
προγραμματισμένες λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ
ἑορτάζοντος Ναοῦ .
Ἐλᾶτε νὰ προσευχηθοῦμε μαζὶ γιὰ τὸ ὀξύτατο
πρόβλημα τῆς πατρίδας μας, τὴν ἔλλειψη
κληρικῶν.
Ἐλᾶτε νὰ ζητήσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
συγχώρεση ἐκείνων ποῦ μᾶς ἔφεραν στὴν σημερινὴ
πνευματική, ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση ποῦ στερεῖ
τὰ χωρία, τὶς πόλεις καὶ τὴν διασπορά μας ἀπὸ τὸν
παπά, ποῦ θὰ σημαίνει τὶς καμπάνες καὶ θὰ λέει τὸ
“τοῦ Κυρίου δεηθώμεν”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

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.

