Να µην ξεχάσω … η Ενορία µου µε καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 5ο Φύλλο 39o Κυριακή των Αγίων Αποστόλων 29 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

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Εφηµέριος Εβδοµάδος: πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου
Πρωινή εφηµερία 9-12 πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος

Εσπερινός, καθηµερινά στις 7:00 το απόγευµα.
Όρθρος, καθηµερινά 7:30 το πρωί.
Αγιασµός ∆ευτέρα 30 Ιουνίου ώρα 7:30µ.µ.

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί.
∆ευτέρα 30 Ιουνίου, Αγίων 12 Αποστόλων
Τρίτη 1 Ιουλίου, Αγίων Αναργύρων .
Σάββατο 5 Ιουλίου, Αθανασίου του εν Άθω, Λαµπαδού οσίου .
Μέχρι και τα τέλη Σεπτεµβρίου η Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή θα τελείτε
στην Αγία Μαρίνα από 6:30 έως 9:30 π.µ.
∆ιακόπτονται για τον Οκτώβριο και οι εβδοµαδιαίες ευκαιρίες προσευχής
που τελούνται στο ναό µας κάθε Τετάρτη ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ
ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΤΟΥΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΚΑΘΏΣ Η ΤΕΛΟΥΜΕΝΗ
Κάθε Παρασκευή ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ - ξανά τον Οκτώβριο.
Την διακονίαν σου πληροφόρησον…
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα
 Την Κυριακή των Αγίων Πάντων 22/6, λειτούργησαν στην Αγία
Μαρίνα ο Αρχιµ. Χρυσόστοµος Βολάντε µε τους π. Σεραφείµ, π. Εµµανουήλ,
π. Λάµπρο, π. Ιωάννη & π. Βασίλειο. Ο π. Σπυρίδων ήταν στο Κοιµητήριο
Ηλιουπόλεως.
 Το Σάββατο 14/6 το
απόγευµα, οµάδα ενοριτών
µε την συνοδεία του π.
Σεραφείµ, συµµετείχε στον
Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη
µνήµη του Οσίου Ιερωνύµου
που
τελέσθηκε
στον

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.

Πρόσκληση
Την Τετάρτη 3/7 και ώρα 7:30 µ.µ. προσκαλούνται όλοι όσοι έχουν
διάθεση και θέληση να βοηθήσουν για το πανηγύρι της Αγίας µας 16
&17 Ιουλίου, να συγκεντρωθούµε στο Ναό, για τον καθορισµό των
αρµοδιοτήτων και των χρόνων διακονίας.

Καθεδρικό Ναό Αθηνών και
στην συνέχεια µετέβη στο
Αρχιεπισκο-πικό µέγαρο όπου
και υπέβαλε τα σέβη στον
εορτάζοντα
Αρχιεπί-σκοπο
Αθηνών & πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυµο τον Β΄.

 Το Ναό µας επισκεφτήκαν σε
ανταπόδοση δική µας επίσκεψης στην
Μονή τους, στην Πολωνία οι πατέρες
Μαρτίνος & Τιµόθεος της Μονής του
Αγίου ∆ηµητρίου, Σάκι Μπιαλίστοκ.
Προσκύνησαν και ξεναγήθηκαν στο
Ναό και µετά από ένα µικρό κέρασµα
παρέλαβαν ως ευλογία και δώρο προς
την Μονή τους, κρασί για την Θεία
Μετάληψη και καρβουνάκια.
 Σε κλίµα πρωτοχριστιανικό, αποχαιρετίστηκαν και για φέτος τα µέλη
της Ενοριακής Σύναξης Μελέτης
Αγίας Γραφής (Ε.Σ.Μ.Α.Γ.)
της
Ενορίας µας. Την Πέµπτη 1/6 στην
αίθουσα δεξιώσεων του Ναού έγινε µία
Αγάπη (∆είπνο) µε φαγητά που
ετοίµασαν τα µέλη της Ε.Σ.Μ.Α.Γ. και
παρουσία των πατέρων Ιωάννου, που
είναι και ο υπεύθυνος της, και Σεραφείµ,
έφαγαν, επικοινώνησαν, τραγούδησαν
και είπαν καλό Καλοκαίρι.
 Όµοια Αγάπη πραγµατοποιήθηκε
στον ίδιο χώρο και για τους
κατηχητές και κατηχήτριες της
Ενορίας µας, στις 15/6. Τα φαγητά
ετοίµασαν
η
Εκκλησιαστική
Σύµβουλος Ελένη Υφαντή & η
αναπληρωτής
Εκκλησιαστική
Σύµβουλος Νίκη Κολοκυθά και τις
ευχαριστούµε Οι κατηχητές, µε τον
υπεύθυνο νεότητος π. Ιωάννη, είχαν
αυτή την όµορφη συνεστίαση και
πήραν ως δώρο ευγνωµοσύνης από την Ενορία οι άντρες από ένα ψηφιακό
δίσκο µε θέµα τον Αγιο Λουκά Συµφερουπόλεως τον Ιατρό, ή τον µακαριστό
Γέροντα Πορφύριο Μπαιρακτάρη και οι
γυναίκες από ένα ασηµένιο επιστήθιο
σταυρό της Μονής Βατοπαιδίου.
 Η ιστοσελίδα του Ναού και το
φυλλάδιο µας, παρουσιαστήκαν στο
Πανελλήνιο συνέδριο της Συνοδικής
επιτροπής
Θείας
Λατρείας
και
Ποιµαντικού Έργου, που έγινε στην
Μονή Πεντέλης. Με πολύ ενδιαφέρον
οι σύνεδροι παρακολούθησαν τον

τρόπο δουλειάς για την αποστολή του φυλλαδίου µας ηλεκτρονικά και
γνώρισαν τον ιστότοπο µας, µέσα από παρουσίαση που ετοίµασε ο
16χρονος συνεργάτης του Ναού, Ανδρέας Παναγούλιας και επεξεργάστηκε ο
24χρονος αναπληρωτής επίτροπος του Ναού µας ∆ηµήτρης Φύτρος.
Εντύπωση έκανε στους συνέδρους ότι την διαχείριση των ηλεκτρονικώς
παραληπτών του φυλλαδίου έχει ο 12χρονος ιερόπαις Ε. Ζανάκης
 Αγρυπνία για την απόδοση
του Πάσχα τελέστηκε στο Ναό µας
στις 3/6 από τον π. Σεραφείµ.
Προηγήθηκε η παννυχίδα του
Πάσχα µε ψάλτη τον Θεοφάνη

 Από
τις ευχές της Γονυκλισίας της
Κυριακή της Πεντηκοστής 15/6.

Οι εκδηλώσεις της τρέχουσας
ποιµαντικής χρονιάς έκλεισαν µε
εκδροµή στην Λεβαδειά και την
Μονή
Ιερουσαλήµ
∆αύλειας
Βοιωτίας,
όπου
είχαµε
την
ευκαιρία να συµµετάσχουµε στο
βάπτισµα τριών κοριτσιών από
την Ουκρανία, από τα φιλοξενούµενα στις παρακείµενες κατασκηνώσεις. Θεοφώτιστα να είναι και µε τις ευχές όλων όσων ζήσαµε
συγκινητικές στιγµές στην είσοδο τους στην Εκκλησία .
 Παραµονή
του Αγιαννίου
του Ριγανά,
Λαϊκό
πανηγύρι στο
προαύλιο του
Ναού µε τους
Αρκάδες της
Ηλιούπολης.

