Να µην ξεχάσω … η Ενορία µου µε καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 5ο Φύλλο 38o
Κυριακή των Αγίων Πάντων 22 Ιουνίου 2008
Υπεύθυνος Πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου, Αρχιµανδρίτης
∆ιγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404
Το φυλλάδιο µας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα
της Ενορίας µας http://www.agmarina.gr/material.html ή ζητήστε το να σας το αποστείλουµε µε email από το agmarinailioupolis@gmail.com

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εφηµέριος Εβδοµάδος: Πρεσβύτερος Ιωάννης Μεταξάς

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος

Εσπερινός, καθηµερινά στις 7:00 το απόγευµα.
Όρθρος, καθηµερινά 7:30 το πρωί.

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί.
Τρίτη 24 Ιουνίου, Γενέθλιον Τιµίου Προδρόµου.
Σάββατο 28 Ιουνίου, Εύρεσις λειψάνων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου .
Κυριακή 29 Ιουνίου, Β΄ Ματθαίου των Αγιορειτών Πατέρων, Πέτρου &
Παύλου των Αποστόλων, 6:30–9:30π.µ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή του Αγίου µάρτυρος Έρωτος και των 6 αδελφών αυτού και
της Οσιοµάρτυρος Φεβρωνίας , θα τελεσθεί στο Ναό µας Ιερά Αγρυπνία,
την Τρίτη 24 Ιουνίου, από τις 9:00 το βράδυ και θα απολύση µετά τα
µεσάνυχτα.
∆ευτέρα 23/6 και ώρα 7:00µ.µ. Παράκληση στον Ιησού Χριστό για τις
εξετάσεις των µαθητών και φοιτητών
Κάθε Τετάρτη
======================’==============

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ & === Κάθε Παρασκευή
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι.

Επόµενες Αγρυπνίες:

16 Ιουλίου, Αγίας Μαρίνης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Κάθε ∆ευτέρα του Ιουλίου, θα ψάλλονται στις 7
µ.µ. οι Χαιρετισµοί της Αγίας Μαρίνης.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κα Κατζουράκη τηλ: 210 97 57 183

Σήµερα, Κυριακή 22 Ιουνίου, εκδροµή στην Ι.Μ. Ιερουσαλήµ
∆αύλειας. Αναχώρηση από Αγία Μαρίνα 10.00 π.µ. Ελεύθερο γεύµα στην
Λεβαδειά. Τιµή 17€

 Είµαι χρήσιµο χαρτί δώσε µε και σε άλλον. 
Χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, µπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Σήµερα Κυριακή των Αγίων Πάντων, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
Καταστατικού, Συλλόγου Ανεγέρσεως του Ναού Αγίας Μαρίνης, ετελείτο
Θεία Λειτουργία υπέρ ευοδώσεως των σκοπών του. Ο Σύλλογος κατά το
τρέχον έτος αφού περάτωσε το σκοπό της ιδρύσεως του, παρέδωσε το όλο
αυτού, εις το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο,
Έτσι σήµερα θα γίνει ευχαριστήριος δοξολογία προς το Θεό, για το ότι
ευοδώθηκαν οι προσπάθειες τόσων ανδρών, που διετέλεσαν µέλη του
Συλλόγου αλλά και των αποτελεσάντων τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του.
Σ΄αυτή την µεγάλη και πολύχρονη συστράτευση µε κόπο και προσωπική
εργασία, θυσίες και οικονοµική αρωγή, βοήθησαν πολλά πρόσωπα που
σήµερα βρίσκονται στην θριαµβεύουσα Εκκλησία και για τους οποίους θα
ευχηθούµε το αιωνία η µνήµη και συνάµα για όλους τους ζώντες θα
προσευχηθούµε για την υγεία και την καλή απολογία τους.
Απολαµβάνουµε των κόπων τους, όλοι εµείς οι επόµενοι, παιδιά και εγγόνια
τους, στεγάζοντας τις προσευχές µας στο Θεό, µέσα στο Ιερό Ναό της
Αγίας Μαρίνης και τα παρεκκλήσια της Παναγίας και των Αγίων Νεκταρίου,
Στεφάνου και ∆ηµητρίου. Παράλληλα µε τις ποικίλες ενοριακές δράσεις
στους ευµεγέθεις λοιπούς χώρους του κτηριακού συγκροτήµατος,
εξυπηρετούνται πολλοί άνθρωποι ενορίτες και µη. Για όλα αυτά µε
ευγνωµοσύνη αναφωνούµε προς όλους ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ - ξανά τον
Οκτώβριο.

Πήγαινε και συ.
 29/6 στις 7µ.µ. στο Βράχο της Πνύκας, στην Ακρόπολη, στον εορταστικό
Εσπερινό για το Απ. Παύλο, φωτιστή των Αθηνών.
 Τη ∆ευτέρα 23 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ, παραµονή του Αγιαννιού του Ρηγανά,
ο Σύλλογος Αρκάδων Ηλιούπολης, στο προαύλιο χώρο του Ναού της Αγίας Μαρίνης,
οργανώνει το Παραδοσιακό Λαϊκό Πανηγύρι και µας καλεί να φέρουµε για κάψιµο τα
Πρωτοµαγιάτικα στεφάνια. Παραδοσιακοί χοροί µε συµµετοχή όλων.
 Το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου µας παρουσιάζει και φέτος τα έργα των
εργαστηρίων του, στο Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως και σήµερα 22/6, ώρα 19:30, την
Αγιογραφία, µε εγκαίνια και απονοµή βεβαιώσεων. ∆ιάρκεια έκθεσης 22-28/6, 6:309:30µ.µ.

Την διακονίαν σου πληροφόρησον…
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα
 Την Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων 8/6, λειτούργησαν στην Αγία
Μαρίνα, οι π. Σεραφείµ, Εµµανουήλ, Σπυρίδων & Βασίλειος, τον π. Ιωάννη. Ο
π. Λάµπρος παρέµεινε εκ µυϊκής αδυναµίας, οικουρών.
 Την Κυριακή της Πεντηκοστής 15/6 λειτούργησε στην Αγία Μαρίνα, ο

π. Σεραφείµ, π. Εµµανουήλ, π. Χρήστο Γκιτέρσος, π. Σπυρίδωνα, π. Ιωάννη &
ο π. Βασίλειο. Ο π. Λάµπρος λειτούργησε στον Ναό Αγίου Βασιλείου, δήµου
Αγίου ∆ηµητρίου.

 Του Αγ. Πνεύµατος λειτούργησε στην Αγία Μαρίνα ο π. Λάµπρος ενώ ο
π. Σεραφείµ εκπροσώπησε την Ενορία στην Θεία Λειτουργία στην Αγία
Τριάδα Νέας Κηφισιάς & το απόγευµα στην λιτανεία στον Ναό Αγίας Τριάδος
Αιγάλεω.
 Το Σάββατο 24/5 τα παιδιά των κατηχητικών µας πήγαν εκδροµή,

στην Σαλαµίνα επισκέφτηκαν την Μονή Φανερωµένης και είχαν την ευκαιρία
να προσευχηθούν να έχουν κοινό γεύµα στην τράπεζα της Μονής και µετά σε
πλησιόχωρο τόπο αθλοπαιδιών να παίξουν και να χαρούν το ανοιξιάτικο
τοπίο.
 Στις 25/5, σε Αναστάσιµο κλίµα έγινε η γιορτή λήξης των κατηχητικών
συντροφιών της Ενορίας µας. Όµορφες παρουσιάσεις ποίησης και
διαλόγων και γλυκόφωνα τραγούδια από τα
τµήµατα των κατηχητικών µας, ήταν η
αποχαιρετιστήρια συνάντηση τους. Την
γιορτή παρακολούθησε και ο Επίσκοπος
Βελεστίνου ∆αµασκηνός Πρωτοσύγκελλος
του Αρχιεπισκόπου µας κ. Ιερωνύµου, που
συµβούλεψε & ευχήθηκε στα παιδιά. Στο
τέλος ένας ψηφιακός δίσκος ήχου και
εικόνας, έργο του Θεολόγου Ανδρέα
Καρίβαλη, µε περιγραφή και ερµηνεία της εικόνος και εορτής της Αναλήψεως
ήταν το δώρο για όλους, ενώ όσοι δεν έκαναν καµία απουσία ως
επιβράβευση, έλαβαν και από ένα σηµειωµατάριο.
 Στις 6/6, έγινε η γιορτή λήξης του Βρεφονηπιακού Σταθµού της
Ενορίας µας. Όµορφες παρουσιάσεις για το Καλοκαίρι και τα Παραµύθια,
από τα Νήπια. Να έχουν όµορφο καλοκαίρι.

 Λειτουργίες στα σχολεία έγιναν για
3η χρονιά µε την λήξη του σχολικού έτους.
Ο π Ιωάννης λειτούργησε την Τετάρτη
11/6 στο 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο µε την
βοήθεια του π. Βασιλείου και την Πέµπτη
12/6 στο 3ο & 16ο ∆ηµοτικά Σχολεία. Τα
παιδία
κοινώνησαν
των
Αχράντων
Μυστηρίων
και έλαβαν
στο
τέλος
ως ευλογία από ένα πλαστικοποιηµένο εικονάκι
της Παναγίας της Οστροµπράµσκας. Ακόµα την
Τρίτη 10/6 έγινε σχολική Λειτουργία και στο
Ναό, όπου προσήλθαν τµήµατα της Α΄Β΄& ∆΄
τάξεων του 7ου ∆ηµοτικού.
 Σε όλους του τελειοφοίτους της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού των συνδεόµενων
µε την ενορία σχολείων, 3ου, 7ου, 9ου, 12ου, 16ου & 21ου Ηλιουπόλεως καθώς
και του 3ου Υµηττού, δόθηκε ως ενθύµιο δώρο της ενορίας, ένας ψηφιακός
δίσκος ήχου και εικόνας µε περιγραφή και ερµηνεία της εικόνος και εορτής
της Αναλήψεως.
 Με αφορµή την Κυριακή των
Ιερατικών Κλίσεων οι Ιερόπαιδες
της ενορίας, µε την συνοδεία
του π. Σεραφείµ, πήγαν την
Κυριακή 13/4 για µπόουλινγκ και
είχαν έτσι µια όµορφη ευκαιρία
άµιλλας και αναψυχής.
 Την ∆ευτέρα 19/5 ήµερα µνήµης

της Ποντιακής Γενοκτονίας, στο Ναό µας στις 12 το µεσηµέρι, σήµαναν πένθιµα οι
καµπάνες του Ναού και µετά τον Εσπερινό, τελέσθηκε Τρισάγιο για τα θύµατα, ενώ την
Κυριακή 1/6 στις 11:00 π.µ, ο π. Σεραφείµ εκπροσώπησε την ενορία στην Επιµνηµόσυνη
∆έηση που διοργάνωσε ο τοπικός Ποντιακός Σύλλογος Ηλιουπόλεως, στο µνηµείο του
Ποντιακού Ελληνισµού στην οδό Τζουµαγιάς & Μ. Αντύπα.
 Για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, στο Ναό µας στις 29 Μαΐου στις 12 το
µεσηµέρι, χτύπησαν πένθιµα οι καµπάνες, εις ένδειξη τιµής και µνήµης της αποφράδας
ηµέρας, ενώ µετά τον Εσπερινό τελέσθηκε τρισάγιο για το Τελευταίο Αυτοκράτορα
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους συν αυτώ πεσόντες. Τέλος ο π. Σεραφείµ
εκπροσώπησε την ενορία στις δύο εκδηλώσεις που έγιναν στην πόλη µας, από την Η
ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ η πρώτη, την Τετάρτη 28/5,
8:00 µ.µ. µε οµιλία του Γεωργίου Λουκόπουλου Αξιωµατικού Π.Α. και δρώµενα από µέλη
του συλλόγου. Ο π. Σεραφείµ έκανε την έναρξη της εκδηλώσεως µε το Τη Υπερµάχω &
σύντοµη προσλαλιά κατά την οποία ευχήθηκε και τα 10 χρόνια της ζωής του της
Ενώσεως. Ενώ παρευρέθηκε και στην εκδήλωση της ΙΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ την Πέµπτη
29/5, 7:30 µ.µ.

