
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 40o – Ἰούλιος 2022 

 

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Διεύθυνση: Διγενῆ 20, 163 44 Ἡλιούπολη.  

Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ 
βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο. 

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖο: ck.agmarina@gmail.com 
 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ  

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 

Ἀγαπητοὶ ἐνορίτες καὶ προσκυνητές, πλησιάζει ἡ 

ἑορτὴ τῆς ἁγίας μας καὶ ὅλοι ἑτοιμαζόμαστε νὰ 
κάνουμε τὸ φετινὸ πανηγύρι τοῦ ναοῦ μας. 
Γιὰ νὰ γίνει ὅμως ἕνα πανηγύρι χριάζεται κοινὴ 

προσπάθεια.  
 

Ι. Χρειάζονται ἐθελοντὲς γιὰ τὸ διήμερο. 

Συνάντηση προσδιορισμοῦ ἔργου τὴν 
Δευτέρα 11.7.22 ὥρα 19:30 στὸ ναό. 

 

ΙΙ. Δαπανῶνται χρήματα, γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν διεξαγωγή του. Προσπαθοῦμε τὰ περισσότερα 
νὰ καλύπτονται μὲ ἀρωγὴ τοῦ Δήμου Ἡλιουπόλεως, ἀπὸ ἐθελοντικὴ ἐργασία ἐνοριτῶν καὶ προσφορές.  
Καθαριότητα, στολισμὸς ναοῦ καὶ εἰκόνων, μουσικὲς ἐκδηλώσεις παραμονὴ, μεταδόσεις καὶ 

τηλεοπτικὲς καταγραφές, εὐλογίες – ἀναμνηστικὰ δῶρα- εὐχαριστίας ἕνεκα, σὲ ὅσους συμμετέχουν 
στοὺς ἑορτασμούς, κληρικούς, στρατιωτικούς, ἀστυνομικούς, μέλη τοπικῶν συλλόγων, ἐθελοντές. 
Αὐτὰ καὶ ἄλλα, μικρὰ καὶ μεγάλα, χρειάζονται, χρήματα. Κάποιοι λένε, μὴν τὰ κάνετε, ἐμεῖς ἀπαντᾶμε, 

ἀπὸ αὐτὰ βάζουν κατσαρόλα κάποιοι ἐπαγγελματίες γιὰ τὰ παιδιά τους.  
Ἔκκληση τοῦ ἐλέους Σας κάνουμε, γιὰ ἀνάληψη ὅποιας δαπάνης. Οἱ ἐπώνυμες δωρεὲς μποροῦν νὰ 
γίνουν στὸ νεωκόρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει ξανά ἔργο ἐπαιτείας ἐντός του ναοῦ, γιὰ νὰ γίνουν ὅλα 

ὅπως τ΄ἀξίζει ἡ μεγάλη καὶ θαυματουργὸς ἁγία μας. Οἱ ἀνώνυμες δωρεὲς μποροῦν νὰ γίνουν στὸ 
κυτίο γιὰ τὰ ἔργα τοῦ ναοῦ μετὰ τὴν εἴσοδο δεξιά. Ὅσοι θέλετε ἀπόδειξη δωρεᾶς γιὰ φορολογικὴ 
χρήση, αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ κατάθεση στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ στὴν τράπεζα ALPHA BANK, μὲ 

ἀριθμὸ IBAN GR 630140261026100200203937 
 

ΙΙΙ. Τὰ κορίτσια ποὺ ἐπιθυμοῦν νά συμμετέχουν στὴν λιτανεία θὰ μποροῦν νὰ παραλάβουν 
φορέματα Δευτέρα καὶ Τετάρτη στὸ πνευματικὸ κέντρο κάτω ἀπὸ τὸν ναὸ 18:00 – 19:00. 

Τὰ ἀγόρια ποὺ θὰ μετέχουν ὡς ἱερόπαιδες γιὰ ὁδηγίες, θὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν διάκονο 
π. Γεώργιο, καθημερινὰ στὸ ναὸ 19:30 -19:45. 
  

Εὐχαριστοῦμε βοήθειά μας ἡ θαυματουργὸς παιδομάρτυς Ἁγία Μαρίνα. 
 
 

«Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς»  

Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων. 
 Διγενῆ 12 & Καρέα, κάθε Τρίτη & Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00 & Παρασκευὴ 17:00 ἕως 18.30  

 

Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
Ἀπὸ τὸ 2000 λειτουργεῖ ἐνοριακὸς βρεφονηπιακὸς σταθμὸς «Ἁγία Μαρίνα», μὲ πρόγραμμα 

βασισμένο στὶς ἀρχὲς τῆς πίστης καὶ τοῦ ἔθνους μας γιὰ βρέφη καὶ νήπια. 
Διεύθυνση: Σαρωνικοὺ 12 καὶ Σολωμοὺ Τηλέφωνο: +30 210 9757403 

 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 20:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  19:30.  
Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 17:30-19:00. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες 

γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.                                                        
Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ λαμπτῆρες 

mailto:ck.agmarina@gmail.com


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 2022 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
 

Οἱ φετινοὶ ἑορτασμοὶ θὰ εἶναι ἀφιερωμένοι στὴν θλιβερά ἐπέτειο 

τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν Μικρασιατική καταστροφή τό 1922. 
 

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ἔχει ὡς παρακάτω: 
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

7:00 μ.μ Ἱερὸν Εὐχέλαιον 
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

6:30 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 
Ἀρτοκλασίες θὰ γίνουν μόνο τὴν παραμονή, ἀπὸ τὶς 5:00 μ.μ. 
8:30 μ.μ. Λαϊκὸ πανηγύρι μέ τὸν Χορευτικὸ Λαογραφικὸ ὅμιλο Ἡλιουπόλεως & 
Ἑλληνικὰ τραγούδια μὲ τὸ μουσικὸ συγκρότημα οἰκογένειας Δαλιάνη   
11:30 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία Ὄρθρος μὲτ΄ἐγκωμίων στὴν Ἁγία 
 

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

7:00 π.μ. Ὄρθρος, 8:00 π.μ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία  
6:30 μ.μ. Χαιρετισμοὶ στὴν Ἁγία 
7:00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς 8:00 μ.μ. Λιτάνευσις Ἱερῶν λειψάνων καὶ εἰκόνος. 

9:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις τῆς Ἁγίας 
 

ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
6:30 π.μ. Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 9:15 Κτητορικὸν Μνημόσυνον 
 

Βοήθειά μας ἡ θαυματουργὸς παιδομάρτυς Ἁγία Μαρίνα  


