Ἔτος 18ο Φύλλο 5o
1 Νοεμβρίου 2020

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ
ΩΡΑ 9:00 - 13:00
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ἡ συμμετοχή στη λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές
ὁδηγίες γιὰ τὴ φερόμενη ὡς πανδημία του κορωνοϊοὺ, γίνεται μὲ χρήση
ἀπολυμαντικοῦ, ἀποστάσεις γιὰ 50 ἄτομα και 20 άτομα σέ βαπτίσεις,
γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ
ὑφασμάτινη ἢ ἄλλου εἴδους προσωπίδα (μάσκα).

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης.
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 4 & Παρασκευὴ 6/11/20, νηστεία

Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου
6.00 μ.μ. Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
9.00 μ.μ. Ἀγρυπνία.
Ὄρθρος μετ’ ἐγκώμιων τοῦ Ἁγίου καὶ
Θεία Λειτουργία.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία.
5:00 μ.μ. Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος θὰ
γίνει σύμφωνα μὲ τὰ μέτρα ποὺ ἔχουν
ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τίς ὑγειονομικὲς
συνθῆκες, «δίχα πομπῆς».
6.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς μεθέορτος.
Ἐπίδοση «ὑποτροφίας ἀρχιμανδρίτης
Γαβριὴλ Γκίμπα» σὲ τρεῖς ἱερόπαιδεςκατηχητόπαιδες ποὺ εἰσῆλθαν σὲ
ἀνώτατες σχολές. Ἡ ὑποτροφία λόγω
τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων δὲν δόθηκε
σὲ Πολωνὸ γιὰ ἑλληνομάθεια.
7.00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις Ἁγίου.
9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνο Χαιρετισμοὶ Ἁγίου
Τρίτη 10 Νοεμβρίου
Ὀρέστου μάρτυρος Ἀρσενίου Καππαδόκου

23η ἐπέτειος τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
7.00 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ
μνημόσυνο τῶν Ἱερέων.

ἀνέλαιος ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 θα τελεσθεί
ενόψει της εορτής του συνεφόρου του ναού μας το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
> Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 18:00
> Παρακλήσεις στὶς 18:45 κάθε Τετάρτη στὴν
Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00
> Θεία Λειτουργία
Σάββατον 7/11, στὶς 8:00 Λαζάρου οσίου του Γαλησιώτου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 8/11, ζ΄Λουκᾶ, Ἁγίων Ἀσωμάτων δυνάμεων
Α΄ Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σήμερα στὶς 14:00 γιά τὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίου Ἐφραὶμ Νέας Μάκρης. Θὰ προηγηθεῖ περίπατος
στήν παραλία Ν. Μάκρης.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν νεωκόρο τοῦ
Ναοῦ μας για το 40λείτουργο στὸ κελί τῶν Ἀρχαγγέλων Καρυῶν.

ἀνακυκλώνουμε

Στὴν ἐνορία
μαγειρικὰ λίπη καὶ
ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ
Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων.
Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη
κατάσταση.
Οἱ ἄποροι καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, μποροῦν νὰ
λαμβάνουν δωρεὰν ἕως καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ ἄτομο.
Λειτουργεῖ Δευτέρα 18:00 – 19:00 - Παρασκευὴ 11:00 -12:00

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δελτίο τύπου τῆς 12ης Ἰουλίου 2020
Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς τράπεζας αἵματος τοῦ ναοῦ τῆς
ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, προγραμματίστηκε καὶ ἔγινε
αἱμοδοσία πρὶν ἀπὸ τὸ πανηγύρι τῆς παιδομάρτυρος Μαρίνης.
Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου, στὴν δὶς ὑποκείμενη τοῦ προαυλίου τοῦ
ναοῦ "αἴθουσα πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης", ἡ
ἐνοριακὴ ἐπιτροπὴ αἱμοδοσίας ὑποδέχτηκε 50 ἀνθρώπους ἀπὸ τοὺς
ὁποίους 33 ἔλαβαν τὴ συγκατάθεση τῆς ἰατροῦ νὰ αἱμοδοτήσουν.
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης καὶ τὰ μέλη τῆς
ἐπιτροπῆς, μὲ εὐχαριστίες σὲ ὅσους ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμά
τους καὶ προσῆλθαν, προσέφεραν ἀναμνηστικά τό ἐγκόλπιο
ἡμερολόγιο τοῦ τρέχοντος ἔτους καὶ μιὰ χρυσοκέντητη κλειδοθήκη.
Οἱ ἐφημέριοί τοῦ ναοῦ ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ
Εὐσέβιος Μεάντζια δὲν ἔλαβαν συγκατάβαση ἀπὸ τὴν ἰατρὸ νὰ
αἱμοδοτήσουν ὁ ἕνας μετὰ καὶ ὁ ἄλλος πρὶν τὴν Θεία Λειτουργία. Ὁ
ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνὸς Φυλακτός, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν ἱερὰ
μονὴ ὅπου ἱερούργησε, μετέφερε στὸ ναὸ μας μοναχή, ἡ ὁποία καὶ
αἱμοδότησε.
Αἱμοληψία στὸ ναὸ
τῆς ἁγίας Μαρίνης,
ἀπὸ τὴν ἵδρυση τὸ 1980 τῆς τράπεζας αἵματος μὲ τὸν τότε
πρόεδρο τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου ταμείου, πρεσβύτερο
Σπυρίδωνα Μανταδάκη, γινόταν δύο φορὲς τὸ χρόνο. Τὴν
Κυριακή τῶν Βαΐων καὶ τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ
ἁγίου Νεκταρίου, τὰ προηγούμενα χρόνια συγκεντρώνονταν
περίπου 150 φιάλες αἵματος, ἕνεκα τῆς μεγαλύτερης
συμμετοχῆς ἐθελοντῶν. Ἡ φετινὴ αἱμοδοσία τὴν Κυριακή
τῶν Βαΐων ἀκυρώθηκε μὲ ὑπόδειξη τῶν εἰδικῶν, λόγω τῶν
ἔκτακτων μέτρων περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας, ἀπὸ τὴν
φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊού.
Ἀπὸ τὸ 2020, μετὰ καὶ ἀπὸ παλαιότερες εἰσηγήσεις τοῦ
προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, ἐξαιτίας καὶ τῆς μείωσης τῶν αἱμοδοτῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς διαρκῶς
αὐξανόμενης ἀνάγκης γιὰ αἷμα, καθιερώθηκε νὰ γίνεται καὶ τρίτη φορὰ τὸ χρόνο αἱμοδοσία, τὴν Κυριακὴ πρὶν
ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Μαρίνης.
Μπορεῖτε να δεῖτε λεύκωμα μὲ φωτογραφίες, στὸν σύνδεσμο ποὺ ἀκολουθεῖ: https://bit.ly/32n7x3X

