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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 > Ἑσπερινός, καθημερινὰ 7:30 τὸ πρωί. 
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 6:00 τὸ ἀπόγευμα. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί. 

  Σάββατο 9/2, Νικηφόρου μ. 

> Παρακλήσεις στὶς 18:00 Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα 
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 
7:30 -20:30 Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί Παναγίας 20:00 

22η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΟΣΤΡΟΜΠΡΑΜΣΚΑ

Τὸ λαοφιλὲς σὲ Πολωνία καὶ Λιθουανία εἰκόνισμα τῆς 
Παναγίας Ὀστρομπράμσκας, ἀντίγραφο τοῦ 
ὁποίου ὑπάρχει ἀπὸ 16/2/1997 στὸ Ναό μας, θὰ τιμηθεῖ 
καὶ ἐφέτος στὴν Ἐκκλησιαστική μας κοινότητα. 
Προεόρτιος ἑορτασμὸς 

Σάββατο 9/2 18:00 Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ 
Μητροπολίτου Ἱσπανίας Πολυκάρπου.
Κυριακή 10/2 7:30–10:00 π.μ.  Ὄρθρος 
καὶ Θεία Λειτουργία ἱερουργούντων τοῦ Πολωνοῦ 
Ἐπισκόπου Χαϊνούφκα Παύλου καὶ τοῦ  Ἐπισκόπου 
Σαλώνων Ἀντωνίου. 
Τιμητικὲς διακρίσεις πρὸς Πολωνοὺς κληρικοὺς 
καὶ λαϊκοὺς ποὺ συνέργησαν στὴν ἀνάπτυξη τῶν 
προγραμμάτων μὲ νέους ἀπὸ τὴν Πολωνία.   
10:30π.μ. Λιτανεία ἱερᾶς εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Διγενῆ, 
Εὐζώνων, Ἁγίας Μαρίνης, Ὀλύμπου Διγενῆ.
> Καθημερινὰ ἀπὸ Κυριακῆς ἕως καὶ Πέμπτης στὶς 
16:00  Ἱερὰ Παράκληση στὴν Παναγία Ὀστρομπράμσκα
Παραμονὴ Παρασκευή 15/2 
17:30 Μικρὸς Ἑσπερινὸς στὸ Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας. 
18:00 Μέγας Ἑσπερινὸς μετὰ λιτῆς καὶ ἀρτοκλασίας. 
> Ἀνήμερα Σάββατο 16/2 
7:30  Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Μητροπολίτου Γουινέας Γεωργίου. Μνημόσυνο 
Ἀρχιμανδρίτου Ἰσισδώρου Σαλάκου.  
Τό ἵδρυμα  Ἁγία Μαρίνα Βαρσοβίας καί ἡ ἐνορία Ἁγίας 
Μαρίνης  Ἠλιουπόλεως γιορτάζοντας τά 100 χρόνια 
Διπλωματικών σχέσεων  Ἑλλάδος - Πολωνίας, Σᾶς 
εὔχονται κάθε εὐλογία.



Σὲ δηλώσεις προέβη τὴν Παρασκευὴ 28 Δεκεμβρίου 
2018, ἡ Ὑπουργὸς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καὶ 
πρώην Πρωθυπουργὸς τῆς Πολωνίας Beata 
Kempa «188 τόνοι τροφίμων, προϊόντα ὑγιεινῆς 
καὶ εἴδη γιὰ παιδιὰ θὰ ἀποσταλοῦν σὲ κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων στὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸ 
τέλος τοῦ ἔτους. Ἡ Ἑλλάδα κάνει μιὰ πολὺ μεγάλη 
προσπάθεια γιὰ τὴ φιλοξενία προσφύγων, 
ποὺ φτάνουν μὲ βάρκες ἢ μὲ τὰ πόδια. Τὰ 
προβλήματα εἶναι στὰ νησιά, ἀλλὰ καὶ στὴν 
ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα ὅπου μεταφέρονται. ‘Έχουμε 
προγραμματίσει τὸ ἔργο μὲ τὸ  Ἵδρυμα τοῦ πατέρα 
Werenfried καὶ τὴν ὑλοποίησή του σὲ συνεργασία μὲ 
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἀναλάβει τὸ 
ἵδρυμα Hagia Marina».

 Τὸ πρόγραμμα εἶναι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πολωνοῦ 
Πρωθυπουργοῦ Ματθαίου Μοραβέτσκι καὶ 
στὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ λάβουν 
δέματα μὲ χρειώδη πρόσφυγες καὶ μετανάστες σὲ 
Θεσσαλονίκη, Ἀθήνα, Βέροια, Κατερίνη, Ὀρεστιάδα 
καὶ Ἀλεξανδρούπολη.

 «Οἱ Πολωνοὶ θέλουν νὰ βοηθήσουν, εἴμαστε 
ἄνθρωποι μὲ μεγάλες καρδιές. Εὐχαριστοῦμε ὅλους 
ὅσοι συμμετεῖχαν σὲ ἐνέργειες γιὰ νὰ βοηθήσουμε τοὺς 
πρόσφυγες» καὶ ἡ Ὑπουργὸς συνέχισε «Ἐνθυμούμαστε 
πῶς πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ βοηθοῦσαν ἐμᾶς. Μιὰ μορφὴ 
τῆς εὐγνωμοσύνης μᾶς εἶναι ὅτι σήμερα, ἀφοῦ εἴμαστε 
λίγο καλύτερα, θὰ βοηθήσουμε τοὺς ἄλλους».

 Γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ἀπὸ τὴν 
Πολωνία ἔφτασαν στὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη, 
μέσω Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀθηνῶν τὸ τριήμερο 
18, 19 καὶ 20 Δεκεμβρίου ἀντιπροσωπία τοῦ Πολωνικοῦ 
Fundacja Hagia Marina.

 Ὁ πρόεδρος τοῦ ἱδρύματος, Πατρίκιος Πανάσιουκ 
καὶ μὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς συμβούλου παρὰ τὸ γραφεῖο 
τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς Πολωνικῆς 
Δημοκρατίας, συναντήθηκε μὲ πέντε Μητροπολίτες 
καὶ εἶχε μαζί τους συζητήσεις γιὰ συνεργασία σὲ 
ἀνθρωπιστικὰ καὶ πολιτιστικὰ προγράμματα.

 Τὴν Τρίτη 18 Δεκεμβρίου τὸ μεσημέρι, βρέθηκε 
στὴν Κατερίνη. Ἐκεῖ 
εὐχαρίστησε τὸν 
Μητροπολίτη Κίτρους 
Γεώργιο γιὰ τὴν ἕως 
σήμερα συνεργασία 
στὸν τομέα τῶν 
κατασκηνώσεων καὶ 
συζήτησε μαζί του 
γιὰ τὸ πρόγραμμα 
βοήθειας ἀλλὰ καὶ 
γιὰ προγραμματισμὸ ἐκδηλώσεων ἐπ’ εὐκαιρία 
τῆς συμπληρώσεως 100 χρόνων ἀπὸ τὴν σύναψη 
διπλωματικῶν σχέσεων Πολωνίας Ἑλλάδος.

 Τὸ ἀπόγευμα συναντήθηκε στὸν Λαγκαδὰ μὲ 
τὸν Μητροπολίτη 
Ἰωάννη καὶ τοῦ 
συνεργάτες του. Ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε γιὰ τὴν 
διάθεση ἐτησίως 
τῶν ἐγκαταστάσεων 
φιλοξενίας τῆς 
Μητροπόλεως 
στὸ Σοχό, γιὰ τὴν 

φιλοξενία νέων ἀπὸ τὴν Πολωνία, συζήτησαν καὶ 
θέματα ἀνθρωπιστικῆς συνεργασίας.

 Τὴν Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στὸ Διδυμότειχο 
συνάντησε τὸν Μητροπολίτη Δαμασκηνό, τὴν Πέμπτη 

20 Δεκεμβρίου στὴν 
Ἀλεξανδρούπολη τὸν 
Μητροπολίτη Ἄνθιμο 
καὶ τὸ ἀπόγευμα 
στὴν Χαλάστρα τὸν 
Μητροπολίτη Βεροίας 
Παντελεήμονα. Μὲ τοῦ 
τρεῖς Ἱεράρχες εἶχαν 
συνεργασία γιὰ τὸ 
πρόγραμμα βοήθειας 
τῶν προσφύγων καὶ ἐπὶ 
ἄλλων θεμάτων κοινοῦ 
ἐνδιαφέροντος.

 Στὴν ἀποστολὴ 
μετεῖχαν ὁ σύμβουλος 
τοῦ ἱδρύματος 
Ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφεὶμ Δημητρίου 
καὶ ὁ κατὰ τὸ τρέχον 
ἔτος ὑπότροφος 
τοῦ Διορθοδόξου 
Πολιτιστικοῦ Κέντρου 
«Ἁγία Μαρίνα» γιὰ 
τὴν ἐκμάθηση τῆς 

Ἑλληνικῆς γλώσσας, Παῦλος Νασούτα.
 Τὸ πρόγραμμα ξεκίνησε τὸν περασμένο Ἰανουάριο 

στὴν Βαρσοβία ὅταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ 
Δημητρίου συναντήθηκε μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 
Ρωμαικαθολικοῦ ἱδρύματος «βοήθεια στὴν ἐν ἀνάγκη 
Ἐκκλησία».  Στὶς συζητήσεις καὶ μὲ τὴν μετέπειτα 
ἐπικοινωνία μὲ τὸν Διευθυντὴ τοῦ ἱδρύματος π. 
Μάριο Μπογουσέφσκι ἔγινε ὁ σχεδιασμὸς τοῦ 
προγράμματος καὶ ἀκολούθησε ἡ ὑποβολὴ τῆς 
πρότασης στὸ Πολωνικὸ Κράτος.

 Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο καὶ ἐνώπιόν του 
Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστόμου, ἡ Ὑπουργὸς 
Beata Kempa ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφαση τῆς 
Κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως καὶ τὴν 
ἔγκριση τῆς ὑλοποίησής της.

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Πολωνία γιὰ πρόσφυγες στὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη


