Ἔτος 17ο Φύλλο 18ο
2 Φεβρουαρίου 2020
\\ 2020

23η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΣΤΡΟΜΠΡΑΜΣΚΑ
Σάββατο 15/2 17:30 Μικρὸς Ἑσπερινὸς στὸ Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας.
18:00 Μέγας Ἑσπερινὸς μετὰ λιτῆς καὶ ἀρτοκλασίας.
Κυριακή 16/2 7:30–10:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Τιμητικὲς διακρίσεις
10:30π.μ. Λιτανεία ἱερᾶς εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Διγενῆ, Εὐζώνων, Ἁγίας Μαρίνης, Ὀλύμπου.
Δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις, 16 & 17/2, με Πολωνικό χορευτικό συγκρότημα και τον Χ.Λ.Ο.Η.

Ροῦχα στὸ κρατητήριο

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης.

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 5 & Παρασκευή 7/2 νηστεία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> Καθημερινά Ὄρθρος, 8:00 Ἑσπερινός, 18:00

Ἄμεση
ἦταν
ἡ
ἀνταπόκριση
τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως στὴν ἱκανοποίηση τῆς ἀνάγκης
γιὰ ρουχισμὸ δύο παρατύπων μεταναστῶν.
Οἱ ἐν λόγω κρατοῦνται στὸ Ἀστυνομικὸ τμῆμα
Ἡλιουπόλεως καὶ ὅπως συμβαίνει σὲ ἀνάλογες
περιπτώσεις, δὲν ἔχουν καθόλου προσωπικὰ
ἀντικείμενα,
ἀφοῦ
παραμένουν
ὅπως
συνελήφθησαν. Μάλιστα σὲ περίπτωση ὅπου
ἔχουν κατοικία καὶ προσωπικὰ εἴδη, οἱ
συγκάτοικοι ἢ οἱ συμπατριῶτες τους δὲν
μποροῦν νὰ τοὺς τὰ μεταφέρουν, ἀφοῦ
πιθανὸν καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι παράτυπα στὴν χώρα.
Ἀπὸ τοῦ καταστήματος διάθεσης ρουχισμοῦ
«ἀρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος
Ξυνὸς»
παρελήφθησαν ἀπὸ ἐθελοντή, ἀπὸ δύο
στρώματα καὶ ἀντίστοιχα κλινοσκεπάσματα
καθὼς καὶ 12 τεμάχια ρούχων, τὰ ὁποῖα
μεταφέρθηκαν στὸ κρατητήριο γιὰ νὰ
ἀποδοθοῦν στοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς.
9.1.20
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 κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ
ταχυδρομεῖο (email), ἀπο ck.agmarina@gmail.gr

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 3/2, Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου.
Σάββατο 8/2, Ζαχαρίου του προφήτου,
Μνημόσυνο Ἀρχιμανδρίτου Ἰσισδώρου Σαλάκου,
ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Πηλουσίου Νήφωνος.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ Τελώνου και Φαρισαίου 9/2, Νικηφόρου μ.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30 Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 Ναός Ἁγίου Νεκταρίου.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 21:00
θὰ τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία,
ἐπὶ τῇ μνήμη Χαραλάμπους πρεσβυτέρου Μαγνησίας.
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα - Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.

Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι
20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:3011:30& 18:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη,
(πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε
συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.
Στο ναό τῆς ἐνορίας, ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια,
ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικές στήλες (μπαταρίες)καὶ χαρτὶ.

Πανηγύρισε ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητας Ἁγίας Μαρίνας Ἡλιουπόλεως.
Τὶς ἀκολουθίες τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ, τοῦ ὄρθρου καὶ τὴν Θεία
Λειτουργία τέλεσε ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μεταξὰς ὁ ὁποῖος καὶ
προεξῆρχε καὶ τῆς ἱερᾶς λιτανείας. Στὸν ἑσπερινὸ παρέστη ὁ πρόεδρος
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου
τοῦ ναοῦ, ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ
Πανήγυρις
ἁγίου Βασιλείου
Ἡλιουπόλεως.
Δημητρίου.
Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς στὸν
κεντρικὸ ναὸ τῆς ἐνορίας
λειτούργησε
ὁ
ἀρχιμανδρίτης
Δαμασκηνὸς
Φυλακτὸς
συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιο Μεάντζια. Ὁ
ἑορτάζων ἐφημέριος του ναοῦ, πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης
πιθανὸν ἐκκλησιάστικε στὸ ναὸ ἐνορίας τῆς κατοικίας του,
ἀδυνατώντας νὰ μετακινηθεῖ.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου λειτούργησε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Χαλανδρίου ὅπου τελέστηκε
τὸ μνημόσυνο τῶν 9 ἡμερῶν τοῦ μητροπολίτου Ἀχελώου κυροῦ Εὐθυμίου.
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης συμμετεῖχε τῆς Θείας
Λειτουργίας ποὺ τελέστηκε στὸν ἑορτάζοντα ἐνοριακὸ ναὸ Ἁγίου
Βασιλείου δήμου Ἁγίου
Δημητρίου. Στὸν ἴδιο ναὸ τὸ
ἀπόγευμα, ὁ ἀρχιμανδρίτης
Σεραφεὶμ προεξῆρχε τοῦ
ἑσπερινοῦ,
τῆς
ἱερᾶς
λιτανείας
καὶ
τῆς
παρακλήσεως. Ἀργότερα, ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς Σεραφεὶμ
τοῦ Σαρώφ, τέλεσε στὸ ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης, στὶς 8:00 τὸ βράδυ,
ἑσπερινό, μὲ συμπροσευχόμενο τὸν ἀρχιμανδρίτη Φώτιο Καραδήμα.
Τὶς προηγούμενες ἡμέρες ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ὀργάνωσε καὶ
πραγματοποίησε, τὴν Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, προσκύνημα στὸν
ἱερὸ ναὸ ἁγίου Νεκταρίου
Ἄνω Λιοσίων. Ἐκεί , ἐκ τῆς
Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου
Ὅρους
προσκομίστηκαν
πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ
τῶν πιστῶν, τὰ δῶρα τῶν
τριῶν μάγων.
Τὴν ἑπομένη, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, ἐφημέριοι καὶ συνεργάτες
δεχθηκάν τούς μικροὺς καλαντιστές στὸ ναὸ καὶ ἄκουσαν τὰ
κάλαντα.

4ο λύκειο Ἡλιουπόλεως

Θέμα: Συλλογὴ εἰδῶν ρουχισμοῦ γιὰ τοὺς πρόσφυγες στὴ Μόρια Λέσβου.
Ἐλλογιμότατε κ.Διευθυντά, χαίρετε καὶ καλὴ χρονιὰ
Στὴν ἐκκλησιαστική μας κοινότητα πληροφορηθήκαμε, ἀπὸ τὸν τύπο, τὴν πρωτοβουλία τοῦ σχολείου Σας γιὰ
συγκέντρωση ρουχισμοῦ καὶ ἀποστολή τους στὸ κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στὴ Μόρια τῆς Λέσβου. Συγχαίρουμε
καὶ συμμετέχουμε.
Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ ἀμέσως ἐπικοινώνησε μὲ τὴν ὑπεύθυνό του
καταστήματος ρουχισμοῦ τῆς ἐνορίας, Βασιλικὴ Φαλίδα καὶ τῆς ἔδωσε ὁδηγία νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ σχολεῖο Σας καὶ
νὰ θέσει στὴν διάθεση Σᾶς ὅσο μεταχειρισμένο ρουχισμὸ θέλετε ἢ μπορεῖτε νὰ διαχειριστεῖτε ἀπὸ τὰ ἀποθέματά μας.
Ἐπιπλέον νὰ Σᾶς δηλώσει ὅτι εἴμαστε διατεθειμένοι ἂν μποροῦμε νὰ φανοῦμε χρήσιμοι στὴν δράση μὲ ὅποιον ἄλλο
τρόπο καθὼς καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ συνδρομὴ σὲ περίπτωση ἐξόδων μεταφορᾶς.
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
17 Ἰαν 2020, 9:44 π.μ.
Σας ευχαριστούμε θερμά και ολόψυχα για τὴν σταθερὴ ὑποστήριξη καὶ ἀνταπόκριση τοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητας
και του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας προς τὸ σχολεῖο καὶ γενικότερα ὅλους τους ἐκπαιδευτικοὺς θεσμούς. Θὰ εἴμαστε
σὲ ἐπικοινωνία σὲ ὁτιδήποτε χρειαστεῖ.
Μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση
Ὁ Διευθυντὴς τοῦ 4ου Λυκείου Ἡλιούπολης Χρυσουλάκης Φώτιος

