
 

                                      Να µην ξεχάσω … η Ενορία µου µε καλεί.         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

                     Έτος 5ο  Φύλλο 26     ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ  30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008                 
  Υπεύθυνος: Πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου, Αρχιµανδρίτης  

                     ∆ιγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 
                                               Το φυλλάδιο µας ηλεκτρονικά. Ζητήστε το, από agmarinailioupolis@gmail.com 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 
Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονοµάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης. Μετά από τη µεγάλη ∆οξολογία στον όρθρο, ο Σταυρός µεταφέρεται σε 
µια σεµνή ποµπή στο κέντρο του ναού και παραµένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδοµάδα, οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του 
Σταυρού.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θέµα του Σταυρού, που κυριαρχεί στην υµνολογία αυτής της Κυριακής, παρουσιάζεται όχι µέσα στα πλαίσια του πόνου, αλλά 
της νίκης και της χαράς. 
Βρισκόµαστε στη µέση της Μεγάλης Σαρακοστής. Από τη µια πλευρά η φυσική και πνευµατική προσπάθεια, αν είναι συστηµατική και συνεχής, αρχίζει να 
µας γίνεται αισθητή, το φόρτωµα να γίνεται πιο βαρύ, η κόπωση πιο φανερή. Έχουµε ανάγκη από βοήθεια και ενθάρρυνση. Από την άλλη πλευρά, αφού 
αντέξουµε αυτή τη κόπωση και έχουµε αναρριχηθεί στο βουνό µέχρι αυτό το σηµείο, αρχίζουµε να βλέπουµε το τέλος της πορείας µας και η ακτινοβολία 
του Πάσχα γίνεται πιο έντονη. 
Η Σαρακοστή είναι η σταύρωση του εαυτού µας, είναι η εµπειρία - περιορισµένη βέβαια - που αποκοµίζουµε από την εντολή του Χριστού που ακούγεται 
στο ευαγγελικό ανάγνωσµα αυτής της Κυριακής: <<όποιος θέλει να µε ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του ας σηκώσει το σταυρό του, και έτσι ας 
µε ακολουθεί>> (Μαρκ.8,34).   Αλλά δεν µπορούµε να σηκώσουµε το σταυρό µας και ν' ακολουθήσουµε το Χριστό αν δεν ατενίζουµε το Σταυρό που 
Εκείνος σήκωσε για να µας σώσει. Ο δικός Του Σταυρός είναι εκείνος που δίνει νόηµα αλλά και δύναµη στους άλλους. Αυτό µας εξηγεί το συναξάρι της 
Κυριακής: 
Στη διάρκεια της νηστείας των σαράντα ηµερών, κατά κάποιο τρόπο, και µείς σταυρωνόµαστε, νεκρωνόµαστε από τα πάθη, έχουµε την πίκρα της 
ακηδίας και της πτώσης, γι' αυτό υψώνεται ο τίµιος και ζωοποιός Σταυρός, για αναψυχή και υποστήριξή µας. Μας θυµίζει τα πάθη του Κυρίου και µας 
παρηγορεί.. Είµαστε σαν τους οδοιπόρους σε δύσκολο και µακρινό δρόµο που, κατάκοποι, κάθονται για λίγο να αναπαυθούν. Με το ζωοποιό Σταυρό 
γλυκαίνει την πίκρα που νοιώθουµε από τη νηστεία, µας ενισχύει στη πορεία µας στην έρηµο έως ότου φθάσουµε στην πνευµατική Ιερουσαλήµ µε την 
ανάστασή Του.. Επειδή ο Σταυρός λέγεται Ξύλο Ζωής και είναι εκείνο το ξύλο που φυτεύθηκε στον Παράδεισο, γι' αυτό και οι θείοι Πατέρες 
τοποθέτησαν τούτο στο µέσο της Σαρακοστής, για να µας θυµίζει του Αδάµ την ευδαιµονία και την πτώση του από αυτή, να µας θυµίζει ακόµα ότι µε τη 
συµµετοχή µας στο παρόν Ξύλο δεν πεθαίνουµε πια αλλά ζωογονούµαστε. Από www.monipetraki.gr/sarakosti3.html  

 

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΜΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 
Όλοι στις 20/4/2008 να δώσουµε αγάπη στην Αίθουσα Φιλοπτώχου 9.00-13.00 
Την Κυριακή των Βαΐων 20 Απριλίου, θα γίνει στην Ενορία µας,  ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ, στην αίθουσα κάτω από το Ναό.  
Η αιµοδοσία είναι µια µικρή θυσία µε µεγάλη όµως σηµασία για τον καθένα µας, αφού µπαίνουµε στην διαδικασία να µιµηθούµε 
ελάχιστα τον δι’ ηµάς Σταυρωθέντα, τον µεγάλο Αιµοδότη Ιησού, που έδωσε το αίµα του υπέρ όλων.  
Ας µη το ξεχάσουµε και φέτος, από τις 9 το πρωί µέχρι και τις 13 µετά το µεσηµέρι, να δοκιµάσουµε να κάνουµε µια πράξη αγάπης, 
που ποιος ξέρει, αύριο µπορεί να µας χρειαστεί. 
Άντρες και Γυναίκες από 18 µέχρι κα 60 χρονών, να δώσουµε το παρόν σ΄αυτή την πρόσκληση και να ειδοποιήσουµε και άλλους. Να 
γίνουµε Σταυροφόροι ελπίδας, για χιλιάδες πονεµένα αδέλφια µας. 

Ανάπαυσoν  κύριε… προσευχόµαστε σήµερα για την ανάπαυση των ψυχών των προκεκοιµηµένων αδελφών µας   
Ιωάννου Αποστολάκη 10:15 π.µ.  Ανδρέα Ματσούκα 10:30π.µ. Παναγιώτη Παρρά 10:45 π.µ. Εµµανουήλ Πιζάνια 11:30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος π. Εµµανουήλ Βασιλάκης  

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  - Ο Ναός µας ανοιχτός  7:30 – 20:00  
∆΄Εβδοµάδα Νηστειών, νηστεία ανέλαιος (φαγητά χωρίς λάδι).  
Όταν δεν καταλύουµε  λάδι, δεν τρώµε µαλάκια, οστρακοειδή και 
ταραµάδες. Κατάλυση Οίνου & Ελαίου Σαββατοκύριακο. 

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  
Κατανυκτικός Εσπερινός - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σήµερα 
και ώρα 6:00, θα τελεσθεί στο Ναό µας, ο Κατανυκτικός  Εσπερινός και θα 
ψαλλούν οι χαιρετισµοί του Τιµίου Σταυρού.  
ΑΓΙΑΣΜΟΣ Πρωτοµηνιάς  ∆ευτέρα 31 Μαρτίου 6:30µ.µ. 
Όρθρος, Εσπερινός ∆ευτέρα 31/3, Τρίτη 1/4, Πέµπτη 3/4/ από 7:30 π.µ. 
Τετάρτη 2/4 µόνο Εσπερινός από 7:30 π.µ. 
ΜΕΓΑ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ ∆ευτέρα 31/3, Τρίτη 1/4, Πέµπτη 3/4/ στις 6:00 µ.µ. 

Την Τετάρτη 2/4 Μ. Απόδειπνο, στις 9 το βράδυ. 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τετάρτη 2 Απριλίου, Τίτου Οσίου, Αµφιανού µαρ., στις 6.00 το απόγευµα.  
Παρασκευή 4 Απριλίου, Γεωργίου εν Μαλεώ, Ζωσιµά ος., στις 7.30 το πρωί 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: 
Παρασκευή 4 Απριλίου, 5:30 µ.µ. στο παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου  

και στο Ναό της Αγίας Μαρίνας, 7:00 µ.µ. και 9:00 µ.µ. 
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί 
Σάββατο 22 Μαρτίου, Βασιλείου Αγκύρας, Καλλινίκης & ∆ροσίδος µαρτ. 
Κυριακή 6/4 ∆΄Νηστειών & Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες ====== 

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.µ. Ναός Αγ. Μαρίνης,   
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.µ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 

============================================   Κάθε Τετάρτη και της Μεγάλης  Τεσσαρακοστής, 
 ο Ναός µας παραµένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί µέχρι 22:00 το βράδυ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΜΕΓΑ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ ΣΤΙΣ 21:00 
Επόµενες Αγρυπνίες: 11 Απριλίου, Ακαθίστου Ύµνου   

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ 
Η ενορία µας και εφέτος προµηθεύθηκε από 
Γυναικείο Μοναστήρι, Πασχαλινές Λαµπάδες, 
που είναι εργόχειρο των Μοναχών και θα τις 
διαθέσει στους ενορίτες. Είναι όµορφα 
διακοσµηµένες για παιδιά και µεγάλους µε 
ζωγραφική στο χέρι. 
Τα µοναστήρια µας ζούσαν και ζουν από την 
αγάπη των πιστών ας τα βοηθήσουµε 

Με ηλεκτρονικό µήνυµα (email) στη διεύθυνση: agmarinailioupolis@gmail.com µπορείτε κάθε 
Κυριακή, να έχετε & να διαβάζετε το φυλλάδιο ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ..., στα εισερχόµενα Σας. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Για να αναγνωρίσουν και 
τα παιδιά µας αυτά που 
βρήκαµε εµείς, µπαταρίες, 
συσκευασίες, από χαρτί, 
αλουµίνιο, πλαστικό, ποτέ 
µε τα απορρίµµατα, αλλά 
πάντα ανακύκλωση.  
Τώρα στο Ναό µας 
µπορούµε να   
ανακυκλώσουµε 
µπαταρίες στους ειδικούς κάδους που τοποθετήθηκαν στην 
είσοδο του Ναού. Φέρτε όλοι της µπαταρίες γιατί αν αποτεθούν 
στη Γη µολύνουν το νερό & αυτό µας λείπει πια. 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ευτέρα  7 Απριλίου, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, στη Μονή 
Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Αναχώρηση 4.30µ.µ. 
Κυριακή 13 Απριλίου, ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, στη Μονή Αγίου 
Νικόλαου Καµπίων Βοιωτίας. Αναχώρηση 2 µ.µ. 
Αναχώρηση από Αγία Μαρίνα. Τιµή συµµετοχής για κάθε εκδροµή 10 
ευρώ. ∆ηλώσεις στην κα Κατζουράκη, στο Ναό µετά τις ακολουθίες ή 
στο τηλέφωνο 210 97 57 183. Η κράτηση της θέσεως γίνεται µε την 
καταβολή του εισιτηρίου.  
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  Κάθε Κυριακή, µετά την Β΄ Θεία Λειτουργία και 
αφού έχουν την δυνατότητα τα παιδία µας, να παίρνουν ένα µικρό πρωινό για να 
µπορούν να συµµετέχουν και στη Θεία Μετάληψη, συναντώνται στις Κατηχητικές 
Συντροφιές µέχρι τις 12:30 και µετά παιχνίδι µέχρι τις 13:00 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Μετά το Απόδειπνο κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο π. 
Σεραφείµ, για νέους κυρίως, χωρίς θέµα και για όλα τα θέµατα, χωρίς περιορισµούς 
και για του καθενός το τι, το πώς, και το γιατί, θα περιµένει όσους θέλουν να 
κουβεντιάζουµε αναζητώντας απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις µας. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Ξανά µετά το Πάσχα.  
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ κάθε βδοµάδα 
∆ευτέρα 4.30 µ.µ. κύκλος γυναικών και  
6.00 µ.µ. κύκλος ανδρών στην αίθουσα οδός Γερανείων 3. 
Τρίτη 4.30µ.µ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου & 
Τετάρτη 5.30µ.µ. ανδρών στην αίθουσα οδός Γερανείων 

Ε Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο    Φ Ι Λ Ο Π Τ Ω Χ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο 
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ  

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ  
 Η ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΩΝ ΜΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΧΑΡΤΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΑΝΤΑ 
 ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 


