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

                                        Έτος 5ο Φύλλο 9o                              ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ∆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 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον…                                                                                                                            ...πού λειτουργήσατε;  Και άλλα επίκαιρα               
 Την Κυριακή 25 Νοεµβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα ο π Σεραφείµ, ο π. Εµµανουήλ, & ο εξ Αιγύπτου διάκονος Μιχαήλ Ζάκι. Στον Άγιο 

Νεκτάριο λειτούργησαν ο π. Σπυρίδων & ο π. Βασίλειος ενώ ο π. Λάµπρος λειτούργησε στον ιδιωτικό Ναό της Αγίας Αικατερίνης στην οδό Οίτης και 
ο π. Ιωάννης στο Κοιµητήριο Ζωγράφου. 

 Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, ελθών στην Ελλάδα για να 
επισκευθεί τον ασθενούντα Αρχιεπίσκοπο µας κ. Χριστόδουλο, εξεδήλωσε την επιθυµία να προσκυνήσει την 
θαυµατουργό εικόνα της Παναγίας της Οστροµπράµσκας στον Ναό µας. Η Ιερά αυτή εικόνα, είχε προσφερθεί ως 
δώρο αγάπης από τον κ. Σάββα, τότε Αρχιεπίσκοπο Μπιαλίστοκ και Γκτάνσκ, στον Επίσκοπο ∆ιαυλείας κ. ∆αµασκηνό, 
κατά το Ιερό Συλλείτουργο τους στο Ναό µας στις 16/2/1997. Τότε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ο ∆ιάκονος του 
Ναού και σήµερα Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδηµος και εγκαταστάθηκε ως ∆ιάκονος του Ναού ο π. Σεραφείµ. Η Ιερά 
αυτή εικόνα, αφιερώθηκε από τον Επίσκοπο ∆ιαυλείας στο Ναό µας και από τότε, µετά και από διάστηµα περίπου 
δύο ετών όπου άγνωστοι την αφαίρεσαν από τον Ναό, βρίσκεται εγκατεστηµένη σε θρόνο προς προσκύνηση υπό 
των πιστών, όπου µε ιδιαίτερη τιµή απευθύνουν δια αυτής, τις προ στην Θεοτόκο δεήσεις τους. Επιπλέον φέτος µε 

απόφαση του Ποιµενάρχου µας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, εορτάσθηκε το 
χάλκινο Ιωβηλαίο από της ελεύσεως στο Ναό της Ιεράς Εικόνος και καθιερώθηκε να τιµάται κατ΄ έτος η Παναγία η 
Οστροµπράµσκα, στις 16 Φεβρουαρίου εκάστου έτους στο Ναό µας.  Έτσι 10 χρόνια, 10 µήνες και 1 µέρα µετά από 
την πρώτη επίσκεψη του στο Ναό µας, το Σάββατο 17/11/2007 ο Μακαριώτατος κ. Σάββας, ως προκαθήµενος 
πλέον της Ορθοδόξου Πολωνικής Εκκλησίας, επανήλθε προσκυνητής της Παναγίας στον Ναό µας, συνοδευόµενος 
από τον Επίσκοπο Σιµιατίτσε κ. Γεώργιο και τον πρωτοπρεσβύτερο κ. Νικόλαο. Στο Ναό τον υποδέχθηκαν ο 
Επίσκοπος κ. ∆αµασκηνός και οι κληρικοί του Ναού µε λίγους λαϊκούς, που πρόλαβαν να ενηµερωθούν από την 
Παρασκευή στην οµιλία του π. Ιωάννη και το Σάββατο πρωί στην Θεία Λειτουργία. Στην συνέχεια η ενορία 
παρέθεσε γεύµα στον Μακαριώτατο και την συνοδεία του σε παραλιακό εστιατόριο. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 
2007 έγιναν αρκετά γεγονότα που συνέσφυξαν τις σχέσεις της Ενορίας µας µε την Ορθόδοξη Πολωνική Εκκλησία. 

Τον Ιανουάριο ο π. Σεραφείµ µετέβει στην Πολωνία, όπου συλλειτούργησε κατά την χειροτονία του Ελληνοµαθούς 
Επισκόπου Γεωργίου. Τον Φεβρουάριο προσήλθε στο Ναό µας, ο Πολωνός πρέσβης στην Ελλάδα και επιφανή µέλη 
της Πολωνικής κοινότητας των Αθηνών, στον εορτασµό της Οστροµπράµσκας. Τον Μάιο, ευάριθµη οµάδα ενοριτών 
µετέβει στην Πολωνία όπου συµπροσευχήθηκε στα Εγκαίνια Ναού της Αγίας Τριάδος, στην Ανατολική Πολωνία, από 
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Χριστόδουλο. Τον Αύγουστο υποδέχθηκε και φιλοξένησε τον νεαρό ∆ιευθυντή 
Χορωδίας κ. Πατρίκιο Πανάσιουκ. Τον Σεπτέµβριο υποδέχθηκε και φιλοξένησε πολυµελή οµάδα Πολωνών, όπου 
συµµετείχαν στο µνηµόσυνο για τους νεκρούς ιστορικών γεγονότων του Σεπτεµβρίου. Τον Νοέµβριο υποδέχθηκε τον 
Ηγούµενο της Μονής Σούπρας Αρχιµανδρίτη κ. Γαβριήλ µε την συνοδεία του, στην πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου 
και τέλος, τον Μακαριώτατο κ. Σάββα. Η Παναγία η Οστροµπράµσκα που στα Ελληνικά µεταφράζεται φρουρός της 
πύλης, ας προστατεύει όλους και ας φρουρεί τας των Ορθοδόξων πύλας. 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος: π. Ιωάννης Μεταξάς 

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  
Εκτός των µεγάλων εορτών οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες 

θά τελούνται στο παρεκκλήσι του Αγ. Νεκταρίου 
Εσπερινός  Σάββατο έως Πέµπτη στιις 5:00 το απόγευµα.   
Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων  - Όρθρος, 

& ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθηµερινά 7:30 το πρωί. 
Όσοι επιθυµείτε µπορείτε να αναλάβετε από µία Λειτουργία. Θα 
δηλώσετε στο γραφείο του Ναού µας ποια µέρα επιλέγετε και θα 
προσκοµίσετε από την παραµονή πρόσφορο, γλυκό κόκκινο κρασί, λάδι, 
λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 κεριά Αγίας Τραπέζης (µικρές λαµπάδες). 
Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθηµερινά τα απαραίτητα για την τέλεση 
της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικά αληθινό το «τα σα εκ των 
σων Συ προσφέροµεν» για τον καθένα από εµάς. 
Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούµε να είναι 
ζυµωτό, µπορείτε να προµηθευτείτε από την έκθεση του 
Συλλόγου, δίπλα στο Ναό ενισχύοντας τους σκοπούς του.     
=====================================================  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 
22>23 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων 

16>17 Ιανουαρίου, Αγ. Αντωνίου, 10>11 Φεβρουαρίου Αγ. Βλασίου 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε Πέµπτη στην αίθουσα της οδού Γερανίων, και 
ώρα 5 µ.µ.,  γίνεται συνάντηση γυναικών, κατά την οποία θα αναπτύσσονται θέµατα 
Εκκλησιαστικού και Πνευµατικού ενδιαφέροντος, µε την ευθύνη της Οσιοτάτης 
Μοναχής Αλεξίας, της Μονής Ηγαπηµένου Βοιωτίας. 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  Κάθε Κυριακή µετά την Β΄ Θεία Λειτουργία. 

 

ÁíÜð áõó ï í  Êýñ é å . .προσευχόµαστε σήµερα για την ανάπαυση 
της ψυχής του µακαριστού ∆ηµητρίου ∆ήµα 9.45 π.µ 
 

Κυκλοφόρησε από την Ενορία µας 
το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2008. 

Αφιερωµένο στα 10 έτη από την µεγάλη δωρεά της 
Ζαχαρούλας Τάτση στο Ναό µας. Το ακίνητο της, 
µετετράπη µε ιδιαίτερο κόπο και έξοδα σε 
Βρεφονηπιακό Σταθµό. Ίδρυµα εξαρτηµένο από την 
Ενορία µας πλέον, είναι πρότυπο και το µοναδικό 
ενοριακό για Νήπια ίδρυµα, στην Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών. 
Προµηθευτείτε το ηµερολόγιο αντί του ποσού 
€3,00, ενισχύοντας το ενοριακό µας έργο. 
Είναι όµορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς.  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΑΜΑΡΙΣ 
Τα παιδία του ∆άµαρις, - ίδρυµα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για 
άτοµα µε πνευµατική αναπηρία - ζωγράφισαν και έφτιαξαν 
ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα. Αγοράζοντας τες στην 
τιµή των €5,00, σε πακέτο των 10 καρτών µε αντίστοιχους 
φακέλους, ενισχύουµε το ίδρυµα και τα παιδία µας 

Το φλουρί της Αγιοβασιλόπιτας  
Η ενορία µας παρέλαβε τεµάχια από αυτό το φλουρί, που είναι 
ασηµένιο αµφίπλευρο κόσµηµα µε τις εικόνες του Αγίου Βασιλείου 
και την Παναγίας, και θα τα διαθέσει στους ενορίτες αντί του 
ποσού των €10,οο (δέκα ευρώ).   
Λόγο περιορισµένου αριθµού όσοι επιθυµείτε το παραλάβετε, να γραφείτε στην λίστα 
παραλαβής που κρατά η κα Σπανάκη, για να είναι ευλογία για κάθε έναν που θα το 
λάβει από την Αγιοβασιλόπιτα ή θα του το κάνετε δώρο.  
 
 

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 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 µετά από Ιερά Παράκληση υπέρ 
υγείας και προκοπής των Ερανιστών, ∆ευτέρα 3-11 ώρα 6:00µ.µ. 

∆ηλώστε συµµετοχή 210 9750 736 
ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ κάντε τους ένα γεύµα στην µνήµη των δικών σας …




