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Έτος 5ο Φύλλο 8o

Την διακονίαν σου πληροφόρησον…
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα
 Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα ο π. Σεραφείµ & ο π. Εµµανουήλ, στον Άγιο Νεκτάριο ο π. Σπυρίδων & ο π. Βασίλειος.
Ο π. Ιωάννης βρισκόταν στο Κοιµητήριο Ηλιουπόλεως και ο π. Λάµπρος οικουρών, λόγο ατυχήµατος από πτώση του κατά την Θ. Λειτουργία του
Σαββάτου.
 Από την περίοδο των καταστροφικών πυρκαγιών η ενορία µας ενεργοποιήθηκε και µε ανακοινώσεις ανέλαβε πρωτοβουλίες για τους πυρόπληκτους. Με ανακοίνωση
8 σηµείων στις 2.9.2007 προσκάλεσε σε προσευχή, αφιερώνοντας την Ιερά Αγρυπνία της 13 Σεπτεµβρίου, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού, «εις την
προσευχήν υπέρ της ανακουφίσεως των εµπεριστάτων αδελφών µας και της ταχείας αποκαταστάσεως του φυσικού περιβάλλοντος». Ακόµα τέλεσε την 17 Σεπτεµβρίου,
Παράκληση στην Αγία Σοφία και τις θυγατέρες της, «υπέρ Φωτίσεως των πυροµανών αδελφών µας, ώστε εν αγάπη και ελπίδι µετά πίστεως δια την εν σοφία αποδοχής
του λάθους τους και εν µετανοία αιτήσεως της από Θεού Συγχωρήσεως, των εµπρηστικών αθελήτων ή κακοβούλων πράξεων των». Και τέλος τέλεσε την 3η Οκτωβρίου,
Θεία Λειτουργία και Τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των θυµάτων.
Επιπλέον στην ίδια ανακοίνωση γνώρισε στους ενορίτες και τον τύπο, τις παρακάτω ενέργειες πού και πραγµατοποίησε. Κατέστησε µεσίστιο τη σηµαία του Ναού έως
και 26 /10, τόσες ηµέρες όσες και τα θύµατα. ∆εν πραγµατοποίησε πανηγυρικές λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη ανακοµιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου
την 2α και 3η Σεπτεµβρίου, αλλά µόνο λιτές ακολουθίες και Θεία Λειτουργία. ∆εν εκπροσωπήθηκε προ της συµπληρώσεως τεσσαρακονθηµέρου σε καµία Πολιτιστική
ή άλλη πανηγυρική εκδήλωση οποιουδήποτε φορέως, έστω και εάν προσκλήθηκε. Καταγράφουµε εδώ πως για πρώτη φορά ενώ έγιναν οι Εκδηλώσεις του ∆ήµου για το
Πολιτιστικό Καλοκαίρι, το Πολιτιστικό Κέντρο δεν αξίωσε να προσκαλέσει ουδένα των εφηµερίων ή την διοίκηση του ναού.
Ακόµα ανακοίνωσε και εξέθεσε επί ένα και πλέον µήνα στον πρόναο του Ιερού Ναού καλάθιον, προς συγκέντρωση τροφίµων (ζυµαρικών, οσπρίων, γάλακτος και
λοιπών µη νωπών τροφίµων) και ειδών καθαριότητος και προσωπικής υγιεινής, για προώθηση τους προς τους πυροπαθείς. Με αυτά ανακοίνωσε και τη διάθεση των άχρι
τούδε συγκεντρωθέντων χρηµάτων για την αποκατάσταση του από πυρός καταστραφέντος την 7η Νοεµβρίου 2006, Ιερού Προσκυνηταρίου του Ναού, σε Ιερά
Μητρόπολη εκ των πληγέντων, ως συνδροµή εις αποκατάσταση τινός καέντος Ενοριακού Ναού γνωρίζοντας τέλος και την συµµετοχή της σε κάθε από της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετική υπέρ των πυροπαθών πρωτοβουλία.
Σε νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στις 8.9.2007 µε 6 σηµεία κοινοποίησε τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ιεράς Συνόδου παρακαλώντας όσους ενορίτες και µη,
επιθυµούσαν να βοηθήσουν οικονοµικά να καταθέτουν απευθείας χρήµατα στον λογαριασµό µε αριθµό 146/ 546010-70 «Υπέρ των Πυροπαθών», τον οποίο άνοιξε η
Εκκλησία της Ελλάδος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστηµα πλατείας Μητροπόλεως ή να παραδίδουν χρήµατα επί αποδείξει στο Ναό µας, για τον
παραπάνω σκοπό, όπου η δωρεά εκπίπτει και του φόρου εισοδήµατος. Συγκεντρώθηκε στην Ενορία το ποσό των €1.270,00 τα οποία κατατέθηκαν στον σχετικό
λογαριασµό της Ιεράς Συνόδου. Με το ίδιο ανακοινωθέν γνώρισε στους ενορίτες ότι το ποσό που συνελέγη στην ενορία από δισκοφορία της 15.8.07 για τους πυροπαθείς
της Αιγιαλείας ανήλθε σε € 565,60 και ανακοίνωσε τον δίσκο για τις 9.9.2007, όπου και συγκεντρώθηκε το ποσό των € 655,10 υπέρ των πυρόπληκτων.

Τέλος µε ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στις 27/9/2007, γνώρισε τις πρώτες ενέργειες, της ορισθείσας υπό της Ιεράς Συνόδου, επιτροπής ∆ιαχειρίσεως του Ταµείου της Εκκλησίας
για τους Πυροπαθείς, η οποία αφού έλαβε γνώση των εκθέσεων των Μητροπολιτών των πυροπαθών περιοχών περί των άµεσων αναγκών τους, αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) την Συνεργασία της Εκκλησίας, δια των επιχωρίων Μητροπολιτών µε τις τοπικές και κρατικές αρχές για την από κοινού αποκατάσταση των πυροπαθών αδελφών µας,
β) την ανέγερση δέκα (10) βρεφονηπιακών σταθµών στις πυρόπληκτες περιοχές, και γ) την επιχορήγηση των πυροπαθών Ιερών Μητροπόλεων µε το ποσό των 140.000
ευρώ ως πρώτη δόση, για την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, αγροτικών εργαλείων, αρδευτικών συγκροτηµάτων και την αγορά ζωοτροφών.
Μετά από όλα αυτά µε την βοήθεια των πάντα πρόθυµων εθελοντών, συσκευαστήκαν στις 15/10/07 τα συγκεντρωθέντα ρούχα σχεδόν όλα µεταχειρισµένα, που
τοποθετήθηκαν σε 60 µεγάλα δέµατα κατά είδος και στις 29/10/07 συσκευάστηκαν τα τρόφιµα και είδη καθαριότητος που δυστυχώς δεν ήταν όσα περιµέναµε. Η λίστα
των συγκεντρωθέντων είναι στην διάθεση όποιου επιθυµεί
Έτσι στις 1 Νοεµβρίου, µε την ευγενική χορηγία του κλειστού ηµιφορτηγού αυτοκινήτου, του επιχειρηµατία κ. Γεωργίου Βώττα, και την διάθεση υπαλλήλου του ως
οδηγού, µεταφέρθηκαν στην Ηλεία τα συγκεντρωθέντα. Εκεί αφού έγινε συνάντηση στον Πύργο, του π. Σεραφείµ, που συνόδευσε την αποστολή, µε τον Μητροπολίτη
Ηλείας κ. Γερµανό – γνωστό στην ενορία, αφού υπηρέτησε ως εφηµέριος για δεκαετία µέχρι το 1981- µε την υπόδειξη του Σεβασµιότατου, κατευθύνθηκε η αποστολή
συνοδευόµενη από τον Ιεροκήρυκα Ηλείας Αρχιµ. κ. Αθανάσιο Μπαχό στο χωρίο Λάλα του ∆ήµου Φολόης και από εκεί µε την συνοδεία του εκεί Εφηµερίου στο χωριό
Πέρσαινα όπου και παραδόθηκε η συγκεντρωθείσα Ανθρωπιστική Βοήθεια. Από εδώ ευχαριστούµε όσους προσέφεραν χρήµατα, τρόφιµα, ρούχα ή άλλα είδη και
ιδιαίτερα τον επιχειρηµατία κ. Γεώργιο Βώττα.
 Το καλοκαίρι που πέρασε… ο π. Σεραφείµ τέλεσε τις ακολουθίες στο διήµερο του Πανηγυριού 26 & 27/8 στο Εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στο Παγκράτι, που
είναι µετόχι της Μονής ∆ιονυσίου του Αγίου Όρους και βρίσκεται στην οµώνυµη οδό. Τις Αγρυπνίες, στην Αγία Παρασκευή Ηλιουπόλεως (25/7) και στον Άγιο
Παντελεήµονα Ιλισσού (26/7) τέλεσε ο π. Λάµπρος. Ο ίδιος τέλεσε Αγρυπνίες στο Ναό µας της Μεταµορφώσεως (5/8), του Αγίου ∆ηµητρίου (25/10) και του Αγίου
Νεκταρίου (8/11) µε πρωτοψάλτη τον κ. Λάζαρο Κουµεντάκη & του Σταυρού (14/9) µε πρωτοψάλτη τον κ. ∆ηµήτριο Αποστολάκη, ενώ της Αγίας Μαρίνης (17/7) και
της Αγίας Μεθοδίας (4/10) τις αγρυπνίες τέλεσε στο Ναό ο π. Ιωάννης µε πρωτοψάλτη στην δεύτερη τον κ. Γεώργιο Καµαριάρη Οι π. Σεραφείµ & Λάµπρος
συµµετείχαν στις Λιτανείες της Μονής Μυρτιδωτίσσης Ηλιουπόλεως στις 24/9 & του Πολιούχου Αθηνών Αγ. ∆ιονυσίου στο Κολωνάκι στις 3/10.

 Το Ναό µας επισκεύθηκε & προσκύνησε την Παναγιά Οστροµπράσκα ο προκαθήµενος της Ορθοδόξου Πολωνικής Εκκλησίας. Περισσότερα στο επόµενο .

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Εφηµέριος Εβδοµάδος: π. Σπυρίδων Μανταδάκης

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος
Οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες θα τελούνται στο παρεκκλήσι
του Αγ. Νεκταρίου
Εσπερινός Κυριακή έως Πέµπτη στις 5:30 το απόγευµα.
Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων - Όρθρος,
& ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθηµερινά 7:30 το πρωί.
=====================================================

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

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ
=======================================’=======================’=============================’==============

Κάθε Παρασκευή

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
στο παρεκκλήσι του Αγίου µας.

Επόµενες Αγρυπνίες στο Ναό µας
23>24 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων - 16>17 Ιανουαρίου, Αγ. Αντωνίου

Στις 9 ∆εκεµβρίου. Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην
προσπάθεια αυτή ως εθελοντές. ∆ύο ώρες από την Κυριακή µας,
δοσµένες σ΄ αυτόν τον αγώνα της Εκκλησίας είναι πάντα όφελος
για τον καθένα και όλους µας.
Συγκέντρωση προετοιµασίας ∆ευτέρα 3-11 ώρα 6:00µ.µ.
ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ κάντε τους ένα γεύµα στην µνήµη των δικών σας …

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Προσκύνηµα στις Μονές της Γορτυνίας µε ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ

Με αφορµή τις χειροτονίες πνευµατικού τέκνου του π. Σεραφείµ στην
∆ηµητσάνα, αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα γίνει διήµερη εκδροµή 1&2
∆εκεµβρίου, µε διανυκτέρευση τιµή εισιτηρίου 80,00ευρώ
Αναχώρηση Σάββατο 6 π.µ. ∆ηλώσεις συµµετοχής 210 97 57 183

Πήγαινε και συ.
 Το Σάββατο 1/12 στις 7.00µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Ηλιουπόλεως,
(∆ηµαρχιακό Μέγαρο) σε εκδήλωση του Συλλόγου ΑΡΚΑ∆ΩΝ
Ηλιούπολης µε µουσικοχορευτικό δρώµενο «Ύµνος στην φύση»

ÁíÜðáõóïí Êýñéå . Σήµερα προσευχόµαστε για την ανάπαυση των ψύχων
Ηλία Γουλάκου 10:15 π.µ. & ∆ηµητρίου Λιγνού 10:45 π.µ.

