
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 36o – 5 Ἰουνίου 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 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΚΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Τὴν Δευτέρα 6 Ἰουνίου 2022 στὸ ναὸ ἁγίας Τριάδος 
Νέας Κηφισιᾶς θὰ ἔλθει γιὰ προσκύνημα ἡ κάρα τοῦ 
Ἁγίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου ἐκ τῆς Μονῆς 
Μακρυμάλλη Εὐβοίας. Θὰ μετάβουμε γιὰ τὴν ὑποδοχὴ 
καὶ θὰ συμμετέχουμε στὸν Ἑσπερινό.  
Ἀναχώρηση μὲ λεωφορεῖο ἀπὸ ἁγία Μαρίνα 17:30. 
Τιμὴ συμμετοχῆς 7 εὐρώ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ στό Νεωκόρο. 

 
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καί Παρασκευή, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.  
Ἑσπερινὸς, καθημερινά στὶς 19:00,  Ὄρθρος, καθημερινά στίς 9:00 
 

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 

Τὴν Δευτέρα 6 Ἰουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, 
πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς Πανελλαδικές καί προαγωγικὲς ἐξετάσεις. 

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων - Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30  

> Παρακλήσεις στὶς 19:00 κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα καί κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο. 
Τὴν Παρασκευὴ 10/6 δὲν θὰ γίνει λόγω Ἀγρυπνίας. Θὰ ψαλλοῦν ὅμως τὰ μεγαλυνάρια τοῦ Ἁγίου, τὴν ὥρα τῆς Θείας Μεταλήψεως. 
 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Μνημόσυνο πάντων τῶν κεκοιμημένων 

Παρασκευὴ 10/6, Τρισάγιο Κεκκοιμημένων, θὰ γίνουν 3 ἀκολουθίες ὥρα 17:30, 18:30, 19:30 
Θὰ ψαλεῖ μνημόσυνο καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἀγρυπνίας 22:30. 
Ψυχοσάββατο 11/6, Ὄρθρος 7:30 Θεία Λειτουργία στὶς 8:00. Μνημόσυνο 9.15   
 

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α 
Ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, ὡς Ἄξιον Ἐστίν, ἐν τῇ κοιλάδα τοῦ Ἄδειν & τὴν μνήμη τῶν 
Ἀποστόλων Βαρθολομαίου & Βαρνάβα, ἀλλὰ & τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ Ρώσου Ὁσίου, Λουκᾶ 

Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως & Κριμαίας, τοῦ Ἰατροῦ, τήν Παρασκευή 10 Ἰουνίου, θὰ τελεσθεῖ 
στὸ Ναὸ μας ἀπὸ τὶς 20:00 Μέγας Ἑσπερινὸς μετ ́ Ἀρτοκλασίας, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μὲ 
μνηνόσυνο κεκοιμημένων λόγω τῆς συμπτώσεως τῆς ἑορτῆς μὲ τὸ Ψυχοσάββατο. Λήξη ὥρα 23:00.  

Ἂν ὁ καιρὸς ἐπιτρέψει ἡ Λιτὴ καὶ ἡ Ἀρτοκλασία θὰ τελεσθεῖ πρὸ τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Παναγίας τῆς 
Ὀστρομπράμσκας, ὅπου ὑπάρχει ἡ διασωθεῖσα ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἄξιον Ἐστίν. 

> ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ    
Κυριακή Πεντηκοστής 12/6, Ονουφρίου και Πέτρου του Αθωνίτου Οσίων    
ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 - 9:30 Ἑσπερινὸς Γονυκλισίας 9:30 - 10:30π.μ.  
 

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 
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5 Ἰουνίου: Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος 
 

Μὲ τὴν ἐπιβολὴ στὴν ζωὴ μας τῶν παγκοσμίων ἡμερῶν, ποὺ ἔρχονται νὰ ἀντικαταστήσουν τὶς 
Ἐκκλησιαστικὲς ἑορτὲς, σήμερα «ἑορτάζεται» ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀντιλαμβανόμενη ἔγκαιρα τὴν καταστροφὴ ποὺ ἐνεργεῖ ὁ ἄνθρωπος στὸ 
περιβάλλον, ὅρισε τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιὰ αὐτό. Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
συγχρωτιζόμενη μὲ τὸν κόσμο, ἀκούει τὰ κελεύσματά του καὶ συμμετέχει σὲ ὅσα μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. 
Ἒτσι προσλαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ αὐτὲς τὶς νεοεποχίτικες καταστάσεις ὀρθώνει λόγο. Μέ τούτη λοιπόν 
τὴν εὑκαιρία τῆς ἡμέρας Περιβάλλοντος, μὲ εἰσήγηση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καὶ 
Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκολογίας, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπέγραψε καὶ ἐξαπέλυσε 
τὸ παρακάτω μήνυμα:  
 

Ἡ 5η Ἰουνίου, Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος γιὰ σύνολη τὴν οἰκογένεια τῆς ἀνθρωπότητας, συνιστᾶ 
ἀσφαλῶς μία ἡμέρα οἰκουμενικῆς περισυλλογῆς καὶ ἀφυπνίσεως γιὰ ὅλη τὴ διεθνῆ κοινότητα, ἀλλὰ καὶ 

ἰδιαίτερα γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. 
 

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἄκρατος ὑλισμός, ποὺ ἐπικρατεῖ, περιφρονεῖ τὴ Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ 
ἐπιβαρύνει μὲ κάθε τρόπο τὸ οἰκοσύστημα τῆς Γῆς. 
 

Ὁ ἀέρας ρυπαίνεται μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας καὶ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, τὰ 
δάση καίγονται μὲ καταστροφικὲς πυρκαγιές, ὅπως αὐτὲς ποὺ βίωσε στὸ πρόσφατο παρελθὸν ἡ πατρίδα 
μας, στερώντας ἀπὸ τὸ περιβάλλον τὸ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἰσορροπία τοῦ οἰκοσυστήματος ὀξυγόνο, ἀλλὰ 

καὶ σκορπίζοντας θάνατο καὶ ὀδύνη στὰ ἔμψυχα καὶ ἄψυχα δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. 
 

Οἱ θάλασσες ρυπαίνονται, ἡ στάθμη τοὺς ἀνεβαίνει διαφοροποιώντας ἄρδην τὴ μορφολογία τοῦ ἐδάφους 
καὶ τὴ ζωὴ σὲ διάφορα σημεῖα τῆς οἰκουμένης. Ἡ ἄκριτη δόμηση ἐξαφανίζει ἑστίες πρασίνου καὶ ἡ μαζικὴ 

χρήση χημικῶν στὴν καλλιέργεια τῶν προϊόντων καταστρέφει τὸ ὑπέδαφος καὶ μολύνει ποταμούς, 
λίμνες, θάλασσες. Ἡ ἄνευ μέτρου χρήση τοῦ αὐτοκινήτου συμβάλλει ἀκόμα πιὸ πολὺ στὴ ζοφερὴ βιωτὴ 
τῶν ἀστικῶν κέντρων. 
 

Τέλος, οἱ ἑστίες πολέμου καταδεικνύουν μὲ τὸν πλέον ἐμφανῆ τρόπο τὴν ὕβριν τοῦ ἀνθρώπου ἔναντί 
του ἔργου τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἡ χρήση ἐξελιγμένων ὅπλων ἀφανίζει τὴ ζωὴ καὶ τὴν προοπτική της 
καλλιέργειας σημαντικῶν ἐκτάσεων, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. 
 

Ἡ ἐνεργειακὴ καὶ ἐπισιτιστικὴ κρίση, ποὺ ἤδη πλήττουν τὴν ἀνθρωπότητα, ἀποτελοῦν ἁπτὴ ἔκφανση τῆς 
δοκιμασίας ποὺ ἤδη βιώνει ἡ κτίση, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπερχομένων δεινῶν. 
 

Συγχρόνως, ἔντονος προβληματισμὸς ἀναπτύσσεται στὴν παγκόσμια συζήτηση σχετικὰ μὲ τὴ σχέση 
ἀγορᾶς καὶ περιβάλλοντος, οἰκονομίας καὶ οἰκολογίας, ἰσορροπίας ἀνάμεσα στὴν ἀξιοποίηση τῶν 
ἀνανεώσιμων καὶ ἤπιων πηγῶν ἐνέργειας καὶ στὴν παράλληλη διαφύλαξη τοῦ δασικοῦ καὶ φυσικοῦ 

πλούτου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις γιὰ μιὰ «πράσινη» καὶ ταυτοχρόνως ὑγιῆ 
ἀνάπτυξη. 
 

Ἀπέναντί σε αὐτὴ τὴν πραγματικότητα καὶ στὰ μεγάλα καὶ συγχρόνως ἐπιτακτικὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτει ἡ 

ἐποχή, μὲ σεβασμὸ ἔναντί της Θείας Δημιουργίας καὶ μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὶς μελλοντικὲς 
γενιὲς καλούμαστε νὰ δράσουμε ἄμεσα καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα. Ὄχι μὲ εὐχολόγια, ἀλλὰ μὲ 
στοχευμένες ἐνέργειες ὁ καθένας ἀτομικά, στὸν καθημερινὸ τρόπο ζωῆς του, ἀλλὰ καὶ μὲ συλλογικὲς 

δράσεις ποὺ σταδιακὰ μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν τὴν ἐξομάλυνση τῆς διασαλευθείσας ἁρμονίας. 
 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σχεδιάζει καὶ ὑλοποιεῖ δράσεις, οἱ ὁποῖες καλοῦν σὲ ἀφύπνιση καὶ ἐπαγρύπνηση. 
Ὁ κόσμος μας, ὁ οἶκος, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἐμπιστεύθηκε στὸν ἄνθρωπο, ἐκπέμπει σῆμα κινδύνου. Ἤδη ὁ 

ὅρος «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» διαφοροποιήθηκε σὲ «κλιματικὴ κρίση». 
 

Μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὶς ἑπόμενες γενιὲς ὀφείλουμε ὡς Ἐκκλησία νὰ συνδιαμορφώσουμε καὶ 
νὰ ὑλοποιήσουμε μὲ ἀγάπη πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ τὸν πλησίον τὶς πρακτικὲς ποὺ μειώνουν τὴν 

ἐπιβάρυνση καὶ ἐξελικτικὰ τὴν καταστροφή του. Αὐτὸ θὰ πράξουμε μὲ στοχευμένες ἐνέργειες καὶ σὲ 
αὐτὴ τὴν προσπάθεια δὲν περισσεύει κανείς. 
 

Εἶναι ὥρα νὰ ἀναλάβουμε συντονισμένα καὶ μὲ συνεργασία ὅλων, θεσμῶν, φορέων καὶ προσώπων, 

συλλογικὲς δράσεις ὅλοι μαζί, ὄχι ἁπλῶς δείχνοντας ἔμπρακτα τὸν σεβασμό, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πρόνοιά 
μας γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὸ οἰκοσύστημα, ἀλλὰ κυρίως ἐνεργώντας ἔγκαιρα καὶ ἀποτελεσματικὰ πρὶν νὰ 
εἶναι ἀργά… 

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, πρόεδρος   

«Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς» Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης Διγενῆ 12 

μεταχειρισμένων ρούχων, Τρίτη & Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00. & Παρασκευὴ 17:00 ἕως 18.30μ.μ.  


