
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 1o - 3 Ὀκτωβρίου 2021 

 

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 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται 

ἀπό Κ.Υ.Α. μὲ ἀποστάσεις καὶ μόνο γιὰ 100 ἄτομα, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν 
ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους. 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς. 

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ νηστεία ἀνέλαιος ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ Η ΕΝ ΚΙΜΩΛΩ 
Ἐπὶ τῇ μνήμη τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλω θὰ ψαλεῖ ἡμιαγρυπνία μέ Θεία 

Λειτουργία, Δευτέρα 4.10, στὶς 18:00. 
Θὰ ἔκτεθεί τό διήμερο πρός προσκήνυση ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ της λειψάνου. 
 

> Ἑσπερινὸς, καθημερινὰ στὶς 18:00 & Ὄρθρος καθημερινὰ στὶς 9:00 

καὶ Σαββάτο Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος στὶς 17:30 
> Παρακλήσεις στὶς 18:00 Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 8:00 -19:30 

> Θεία Λειτουργία μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 
Δευτέρα 4/10, ἁγίου Ἰεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν 

Τετάρτη 6/10, ἀποστόλου Θωμὰ 
Παρασκευή 8/10, ὁσίας Πελαγίας 

Σάββατον 9/10 Ἀβραὰμ δικαίου, Ἰακώβου Ἀλφαίου ἀπ., Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας μ.   

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Γ΄Λουκᾶ 10/10, Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας μ.  

Α΄ Λειτουργία 6:30–8:00π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Λειτουργία 8:15 –9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Γ΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου   

 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  18:30. 

Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 18:30-19:30. 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 
 

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, γιὰ 3 μῆνες.                     Λειτουργεῖ μέ προσυνεννόηση  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021  9:00  -  13:00 



MHNYMA ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ 
 

Πρός τόν εὐσεβή λαό τῆς Ἀθήνας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου κατηχητικοῦ ἔτους 2021-2022 
 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Μετά ἀπό ἕνα δύσκολο καλοκαίρι, κατά τό ὁποῖο μεγάλες πυρκαγιές 

κατέστρεψαν μεγάλο μέρος τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος, μετατρέποντας τά 
δάση μας σέ κάρβουνα, τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων σέ ἐφιάλτη, τά ἐλεύθερα ζῶα τῶν 
δρυμῶν σέ πληγωμένα καί ἀνήμπορα πλάσματα, ἦλθε ὁ Σεπτέμβρης! 

Ἕνας μήνας πού ὅλοι μας συναντιόμαστε ξανά μέ πολλά νέα σχέδια, 
εὐκαιρίες, ὄνειρα καί ἐπιθυμίες, γιά ἐμᾶς, τούς φίλους μας, τίς οἰκογένειές μας, γιά 
τόν τόπο μας! 

Πρίν ὅμως ξεκινήσουμε νά ἐνεργοῦμε, ὥστε νά  πραγματοποιήσουμε ὅ,τι 
ἔχουμε στό μυαλό μας καταστρώσει, ἄς κάνουμε τόν τελικό ἔλεγχο, γιά νά 
διαπιστώσουμε πώς δέν μᾶς λείπει τίποτε ἀπό ὅσα θά χρειασθοῦμε. 

Νά κάνουμε δηλαδή μία ἐπαλήθευση. Νά βεβαιωθοῦμε, ὅτι ἐφοδιαστήκαμε 
μέ τόν σωστό ἐξοπλισμό, γιά νά μήν διαψεύσουμε τά σχέδιά μας στήν μέση τοῦ 
δρόμου. Γνωρίζετε πώς ὅ,τι κι ἄν κάνουμε στή ζωή μας, σέ ὅποιο σχολεῖο ἤ 
Πανεπιστήμιο καί ἄν πᾶμε, ὅποια ἐργασία  χειρωνακτική ἤ  θεωρητική ἔχουμε, ὁ 
χρυσός κανόνας εἶναι ἡ ἐπαλήθευση! 

Ἕνας τέτοιος τόπος καί τρόπος πού ὁ καθένας βάζει σέ δοκιμασία τήν 
ἀλήθεια καί μάλιστα τῆς πίστεως, εἶναι ἡ Ἐνορία σας καί οἱ δράσεις πού 
λαμβάνουν χώρα σέ αὐτή, ὅπως ἡ κατήχηση καί οἱ λοιπές δραστηριότητες γιά τά 
παιδιά καί τούς νέους, ἀλλά καί οἱ ποιμαντικές δράσεις τῆς Ἐκκλησίας γιά ὅλη τή 
σύγχρονη οἰκογένεια. 

Σᾶς προσκαλῶ λοιπόν κι ἐφέτος νά μήν λείψετε ἀπό τίς ἐνοριακές δράσεις 
καί τίς συνάξεις, τηρώντας ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν ὑγεία ὅλων μας. 

Σᾶς προσκαλῶ νά ἔλθετε ὄχι κυρίως γιά νά ἀκούσετε, ἀλλά κυρίως γιά νά 
ἀναζητήσετε, νά διαλεχθεῖτε, νά ἀφισβητήσετε. Ἡ ἀναζήτηση, ὁ διάλογος καί ἡ 
ἀμφισβήτηση εἶναι ἴσως οἱ ἀσφαλέστεροι τρόποι γιά νά ἐπαληθεύσουμε αὐτά πού 
γνωρίζουμε ἤ πιστεύουμε. 

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας προτρέπει νά ζητᾶμε, νά χτυπᾶμε τίς κλειστές πόρτες, 
νά ἀναζητοῦμε καί τότε θά μάθουμε, θά φωτισθοῦμε, θά εἴμαστε σίγουροι, ὅτι 
κατέχουμε ὅλα τά ἐφόδια γιά τό ταξίδι τῆς συνάντησής μας μέ Ἐκεῖνον! 

Μέ αὐτό τό ἐφόδιο θά μπορέσουμε νά θεραπεύσουμε καί τίς πληγές τῆς 

φύσης, διότι θά εἴμαστε σίγουροι πώς εἴμαστε Σῶμα Χριστοῦ, προέκτασή Του, 

ἱκανοί νά τείνουμε χέρι βοηθείας στούς συνανθρώπους μας, ἱκανοί νά ἐπιτύχουμε 

θαύματα ὅπως ὁ Χριστός, καθώς μᾶς τό ὑποσχέθηκε ὁ Ἴδιος! 
Εὔχομαι σέ ὅλους καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά! 


