Να µην ξεχάσω … η Ενορία µου µε καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 5ο Φύλλο 13o
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Υπεύθυνος: Πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου, Αρχιµανδρίτης
τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 - email: sedimitriou@gmail.com
Το φυλλάδιο µας ηλεκτρονικά. Ζητήστε το, από agmarinailioupolis@gmail.com

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2008 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
Αγαπητά µου Παιδιά,
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ που δεν τιθασεύεται, αυτό είναι η αέναη κίνηση του χρόνου. Το
σήµερα γίνεται χθες εν ριπή οφθαλµού, και το αύριο σήµερα και χθες. Κι εµείς παρασυρόµεθα προς το τέρµα
της πορείας µας, εκόντες άκοντες, παρακολουθούντες τα γεγονότα πού περνούν από µπροστά µας, χωρίς
αναστρέψιµη ελπίδα. Αυτή είναι ή µοίρα των θνητών. Κι αλλοίµονο σ’ εκείνους πού δεν έχουν ακόµη βρει
την απάντηση στο πρόβληµα του θανάτου. Την απάντηση τη δίδει µόνο η χριστιανική πίστη.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΝΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Κι εµείς συµπράττουµε σ’ αυτό, άλλοι για το καλό και άλλοι για
το κακό. Η ελευθερία µας είναι το κριτήριο της ευθύνης µας. Μακάριοι οι έχοντες προοπτική αιωνιότητας στη
ζωή τους. Αλλιώς είναι σάρκες, έκδοτοι σε πάθη ατιµίας, πρόθυµοι για κάθε τι που ευτελίζει την ύπαρξη µας.
Ο κόσµος θα ήταν διαφορετικός αν κάθε άνθρωπος θυµόταν την θεία καταγωγή του και ευθυγράµµιζε τη
ζωή του µε τις αρχές που απορρέουν από αυτή. ∆υστυχώς όµως αυτό δεν συµβαίνει.
ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ συµβατική αφετηρία µιας νέας προσπάθειας. Κανείς ασφαλώς δεν
θέλει να ζει σ’ ένα κόσµο παρακµής, αντιφάσεων, αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων, αδικίας και
αµοραλισµού. Η κατάσταση δεν αλλάζει µαγικά και µηχανικά. Χρειάζονται να πολλαπλασιασθούν οι άνθρωποι
που κάνουν Αντίσταση. Που παραµένουν πιστοί στις παραδόσεις µας, στις αξίες µας, στην ιστορία µας και
στους αγώνες µας. Οι αναθεωρητές πολύ κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεµίσουν από τις καρδιές των
Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών.
ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΟΡΘΙΟΙ στις επάλξεις σας και µη ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια µας. ∆ιδάξτε στα
παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείµνηστοι Πατέρες µας. Ο λαός µας ξέρει να υπερασπίζεται τα
Ιερά και τα Όσια του. Το έχει κατ’ επανάληψιν αποδείξει. Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και
Ανάκαµψη. Για να ξαναβρούµε ό,τι έχουµε χάσει, για να υπερασπισθούµε ό,τι κινδυνεύει.
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ 2008 - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Με πατρική αγάπη και ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο Αθηνών Χριστόδουλος

....2008 ευχές
Το «Να µην ξεχάσω…η ενορία µου µε
καλεί» και όλοι οι Κληρικοί και λαϊκοί
συνεργάτες της ενορίας µας, εύχονται σε
όλους, προσκυνητές και ενορίτες καλή &
ευλογηµένη χρονιά µε 2008 ευχές.

Πανήγυρις Εξωκλησίου Αγίου Βασιλείου (∆. Γληνού 27)
∆ευτέρα 31/12/07 Μέγας Εσπερινός 6:00 µ.µ.
Τρίτη 1/1/08 Όρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 π.µ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ! ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΧΡΗΣΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ!

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
Ο
Αρχιεπίσκοπος
µας
κ.
Χριστόδουλος
στο
περυσινό
πρωτοχρονιάτικο µήνυµα Του έγραφε: «Το κακό καλπάζει και απειλεί ως
µολυσµατική νόσος όλο τον κοινωνικό µας ιστό. Μοιάζει µε µεταστατικό
καρκίνο απλωµένο παντού. Κι όλα αυτά ενώ µπροστά µας ξανοίγονται νέοι
ελπιδοφόροι ορίζοντες για ποιοτική αναβάθµιση της ζωής µας και για ρόλους
και πρωτοβουλίες στην περιοχή µας ευεργετικές για εµάς και τα παιδιά µας,
για τους γείτονες µας, για την ανθρωπότητα. Θα είναι κρίµα να χάσουµε το
τραίνο εξ αιτίας των θανάσιµων λαθών µας. ∆εν θα µας το συγχωρήσουν
ποτέ τα παιδιά µας.» Πριν λίγες µέρες διαβάσαµε σε ένα συνάδελφο περιοδικό
από τη Πάτρα, το ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ, το παρακάτω κείµενο µέσα στην
σελίδα των νέων, από το ηλεκτρονικό γράµµα του Σ.Χ. Να λοιπόν µε άλλα
λόγια η ουσία των λόγων του Μακαριωτάτου. Ας το διαβάσουµε προσεκτικά.
“Τα παράδοξα των ηµερών” είναι ο τίτλος ενός e-mail (γράµµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Είναι γραµµένο από ένα φοιτητή στο
Πανεπιστήµιο της Κολούµπια, στις ΗΠΑ, που θέλει να παραµείνει ανώνυµος.
Το παράδοξο της εποχής µας, γράφει, είναι ότι:

Έχουµε πλατύτερους δρόµους, αλλά στενότερες αντιλήψεις.
Ξοδεύουµε πολλά και έχουµε λίγα.
Αγοράζουµε πολλά, αλλά απολαµβάνουµε λίγο.
Έχουµε µεγαλύτερα σπίτια και µικρότερες οικογένειες.
Περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο χρόνο.
Έχουµε περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερους λογικούς ανθρώπους.
Περισσότερη γνώση, µα λιγότερη κρίση.
Έχουµε πολλούς ειδήµονες, αλλά περισσότερα προβλήµατα.
Πολλαπλασιάσαµε τα υπάρχοντα µας και µειώσαµε τις αξίες µας.
Μιλάµε πολύ, αγαπάµε σπάνια και µισούµε συχνά.
Μάθαµε να εξασφαλίζουµε τα προς το ζην, αλλά δεν µάθαµε να ζούµε.
Προσθέσαµε χρόνια στη ζωή µας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια µας.
Φτάσαµε ως το φεγγάρι, αλλά δυσκολευόµαστε να διασχίσουµε ένα
δρόµο, για να συναντήσουµε το γείτονα µας.
Κατακτήσαµε το διάστηµα και χάσαµε το δικό µας πλανήτη.
∆ιασπάσαµε το άτοµο, αλλά όχι και τις προκαταλήψεις.
Έχουµε υψηλότερα εισοδήµατα, αλλά χαµηλότερες ηθικές αξίες. Ζούµε
στην εποχή των υψηλών κερδών και των ρηχών ανθρώπινων σχέσεων.
Υπάρχουν περισσότερα τρόφιµα, αλλά και χειρότερη διατροφή.
Κτίζουµε πολυτελή σπίτια, αλλά διαλύουµε την οικογένεια.
Η βιτρίνα της ζωής µας φαίνεται πλούσια και γεµάτη. Η αποθήκη της
όµως, είναι έρηµη και άδεια.
Αυτό το e-mail, (καταλήγει ο αποστολέας από την Αµερική), “χάρη στην
τεχνολογία µπορεί να φτάσει στα χέρια σας. Εσείς όµως θα
αποφασίσετε, εάν θα κάνετε κάτι πραγµατικά, για ν’ αλλάξετε τη ζωή
σας, ή αν απλώς θα το διαγράψετε”.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Εφηµέριος Εβδοµάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης
Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος

Σύµφωνα µε το εκδοθέν πρόγραµµα του Αγίου 12ηµέρου.
∆εν θα γίνουν παράκληση & απόδειπνο την Τετάρτη και παράκληση
την Παρασκευή, µε τις σχετικές οµιλίες. Ξανά µετά τα Φώτα.
Εσπερινός στις 31/12 δεν θα γίνει στο Ναό, αλλά στο Εξωκλήσι.
 Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 2 Ιανουαρίου θα αρχίσει στις 8
του πρωί. Η ευλογία και κοπή της Αγιοβασιλειόπιτας της ενορίας, θα
γίνει µετά την Θ. Λειτουργία στις 2/1.
Α ν ά π α υ σ ο ν Κ ύ ρ ι ε … προσευχόµαστε σήµερα για την ανάπαυση
των ψυχών των µακαριστών
Βασιλικής Γαβριήλ 10:15 και Ευσταθίου Κουρή 10:45

Ηµερολόγιο τσέπης 2008
Κυκλοφόρησε το ηµερολόγιο τσέπης της
Ενορίας µας, µε αφιέρωση στον Άγιο
Νεκτάριο. Περιλαµβάνει, Παρακλητικό του
Αγίου κανόνα και χρήσιµες πληροφορίες
για την Ενορία. Στο εβδοµαδιαίο
ηµερολόγιο
καταγράφηκαν
όλες
οι
Ακολουθίες και Λειτουργίες, αλλά και
άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ναό µας το 2008.Τιµή € 2,οο

Ηµερολόγια τοίχου 2008
Α. Επιτραπέζιο ή τοίχου (πυραµίδα).
Περιλαµβάνει εορτολόγιο µε την εικόνα του
Αγίου κάθε ηµέρας, και τις ηµέρες νηστείας.
Συνοπτικό ηµερολόγιο 2009. Τιµή €5,οο
Β. Τοίχου µε καθηµερινή σελίδα ηµερολογίου,
αφιερωµένο στα 10 έτη από την µεγάλη δωρεά του ακινήτου
της Ζαχαρούλας Τάτση στο Ναό µας. Έχει χαρούµενες
φωτογραφίες για κάθε µήνα, µε τα παιδιά από τον Παιδικό
Σταθµό µας. Τιµή €3,οο

Γ.
Τοίχου
µε
καθηµερινή
σελίδα
ηµερολογίου και εικόνα των αγίων του Ναού
µας. Τιµή €3,οο
Μπορείτε ενισχύοντας τα έργα του Ναού, να τα
προµηθευτείτε από το Ναό µας και το Σύλλογο
Ανεγέρσεως. Είναι όµορφα δώρα για φίλους &
συγγενείς.

