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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ2019 ἡ ἀφιέρωση
Ὁ «ἐνοχλητικὸς» κήρυκας τῆς ἀγάπης,  
ὁ Χριστός, εἶναι ὁ ἐμπνευστὴς ἀνάμεσά 

σε ἀμέτρητους 
ἀνθρώπους καὶ ἑνὸς 
νεαροῦ ἀπὸ τὸν 
γειτονικό μας Βύρωνα. 
Μὲ μικρασιάτικες 
ρίζες, ἕκτος ἀπὸ τὰ 
ἑπτὰ ἀδέλφια του,  
ὁ Νικόλαος. 
Γείτονάς του, 
ὁ σπουδαῖος 
ὑπερασπιστὴς τῆς 
Ἑλληνικότητας 
τῆς Μακεδονίας 
καὶ διωχθεῖς ὡς 
ἀρχιδιακόνος 
γιὰ αὐτό, ἀπὸ 
τὴν σκλαβωμένη 
τότε Δράμα, ὁ 

Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Β΄ Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου σπουδάζει στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ 
τῆς Χάλκης. Ἐκεῖ δρασκέλισε τὴν Ὡραία Πύλη καὶ 
ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα ὡς διάκονος Χρυσόστομος 
καὶ πτυχιοῦχος Θεολογίας. Τότε, κοντὰ στὸν 
πραγματικὸ πατέρα τῶν προσφύγων 
τὸν μέγα  Ἕλληνα Ἀρχιεπίσκοπο, 
γίνεται τὸ στολίδι τοῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν. Πορεύονται 
μαζὶ ἕως τὴν μὲ κρατικὴ ἐπέμβαση 
«βία καὶ δυναστεία» ἐκθρόνιση τοῦ 
συνονόματού του Πρωθιεράρχου. Ὁ 
διάδοχος Ἀθηνῶν  Ἱερώνυμος Α΄,  
στὶς 25 Μαΐου 1969, τὸν χειροτονεῖ πρεσβύτερο. 
Ἀπὸ τότε ἀρχίζει ἡ ποιμαντικὴ δράση ποὺ 
συνεχίζεται συστηματικὰ ἕως τὰ σήμερα.
Τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὴν Ἁγία Μαρίνα σύντομο 
ἀλλὰ σημαντικό. Ὁ ὑπογράφων ἔγινα μαθητής Του 
στὶς ἀπαρχὲς τῆς διακονίας μου. Οἱ νεότεροι θὰ 
τόν γνωρίσουν μὲ τὴν ἐκδήλωση πρὸς τιμήν του, τὸ 
ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο 2019, φωτογραφίες καὶ κείμενα, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ὀνοματοδοσία τοῦ φιλανθρωπικοῦ 
καταστήματος ποὺ θὰ ἀνοίξει προσεχῶς.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μας κ. Ἱερωνύμος μιλᾶ γιὰ «ἕνα 
ζωντανὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση» καὶ ὅλοι γιὰ τὰ 
50 χρόνια ἀπὸ τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του, 
λέμε: εὐχαριστῶ πανοσιολογιώτατε ἀρχιμανδρίτα 
κ. Χρυσόστομε Ξυνέ.

p

Λέγω
ἐγώ...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΩ

     AΛΛαγEς 
Ἀπὸ 7ης  Ἰανουαρίου ἡ ἐφημερία θὰ εἶναι 
ἐκκλησιαστικῶς ἡμερήσια. Μὲ τὴν σειρὰ τῶν πρεσβείων 
τοὺς οἱ  Ἱερεῖς, θὰ ἀναλαμβάνουν ἀπὸ τὶς 17:00 τὸ 
ἀπόγευμα τῆς κάθε ἡμέρας καὶ ἡ ἐφημερία τούς θὰ 
τελειώνει στὶς 16:00 τὸ ἀπόγευμα τῆς ἑπομένης. Τὸ νέο 
σύστημα ἀφοῦ δοκιμαστεῖ ἕως τὸν προσεχῆ Μάρτιο, 
θὰ καθιερωθεῖ ἢ ὄχι μὲ ἀνακοίνωσή τοῦ τότε προέδρου 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.Προσεχῶς θὰ 
ἐφημερέυουν μὲ τὴν παρακάτω σειρὰ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς μὲ 
ἀρχὴ τὴν 7η Ἰανουαρίου 2019.
 

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 18:00. 
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30 τὸ πρωί.

> ΘΕΙα ΛΕΙΤΟΥΡγΙα μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
 Δευτέρα 7  Ἰανουαρίου, 

Ἰωάννου Προδρόμου
 Σάββατο 12  Ἰανουαρίου, 

Τατιανῆς καὶ Εὐθασίας μαρτύρων. 
> ΚαΘΕ ΚΥΡΙαΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕς ΛΕΙΤΟΥΡγΙΕς 
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα,  
13 Ἰανουαρίου, ςτρατονίκου μ.

A΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π. μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου, 

> Παρακλήσεις στὶς 18:00 
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα Παρασκευὴ  
στὸν Ἅγιο Νεκτάριο 

> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30 
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ Παναγίας 20:00

> ΚαΤΗΧΗΤΙΚΕς ςΥΝΤΡΟΦΙΕς 
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ  Ἱερόπαιδες στὶς 11:00 
καὶ ἀπόφοιτους Λυκείου στὶς 19:00 

> ΕΝΟΡΙαΚΗ ςΥΝαΞΗ  
ΜΕΛΕΤΗς αγΙας γΡαΦΗς 
Παρασκευὴ στὶς 19:00. 

7η π. Σεραφεὶμ 
(ἔχει ἀντικατασταθεῖ)
8η π. Εὐσέβιος 
9η π.Δαμασκηνὸς 
10η  Ἰωάννης 
(ἔχει ἀντικατασταθεῖ)

11η π. Λάμπρος 
12η π. Βασίλειος.
13η π. Σεραφεὶμ 
(ἔχει ἀντικατασταθεῖ).
14η π. Εὐσέβιος
15η π.Δαμασκηνὸς



Μὲ τὴ ἔναρξη λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν στὸ νέο 
ἔτος, εἴχαμε στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας, ἕνα ἁγιοβασιλιάτικο δῶρο. 

Τὸ πρωὶ τῆς 2ας Ἰανουαρίου 2019 καὶ ἐνῶ ἐτελεῖτο 
ἡ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ  Ὁσίου Σεραφεὶμ 
τοῦ Σάρωφ, ἔφτασε ταχυδρομικῶς γιὰ τὴν ἐνορία 

μας, δῶρο ἀπὸ τὴ 
Γερμανία.

Ἀπὸ τετραετίας ἡ ρωμαιοκαθολικὴ 
κοινότητα τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος, 
Drolshagen, ἀποστέλλει στὴν ἐνορία μᾶς 
καινούργιο ρουχισμό, ὑποδήματα καὶ ἄλλα εἴδη 
γιὰ βρέφη καὶ νήπια, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν 
ἐνοριτῶν.

Ὁ Γερμανὸς ρωμαιοκαθολικὸς ἱερέας Μάρκος 
Λέμπερ, δὲν παρέλειψε καὶ φέτος μὲ τοὺς ἐνορίτες του, 
νὰ συγκεντρώσουν καὶ νὰ ἀποστείλουν τὴν ἀγάπη τοὺς 
μέσα σὲ ὀκτὼ χαρτοδέματα. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ ἐνορία 
γιὰ πολλὰ χρόνια, διαθέτει ροῦχα ποὺ συγκεντρώνει 
σὲ πολύτεκνους καὶ ἄλλες εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἀλλὰ καὶ 
ὅτι θὰ χρησιμοποιήσει τὴν νέα βοήθεια στὸ κατάστημα 
ἐνδυμάτων καὶ ὑποδημάτων, τὸ ὁποῖο θὰ θέσει σὲ 
λειτουργία ἐντός του Ἰανουαρίου τοῦ 2019, εὐχήθηκε 
νὰ εἶναι ἡ συνεισφορὰ τοὺς μιὰ ἀνακούφιση γιὰ τοὺς 
οἰκονομικὰ ἀσθενέστερους.

Ἡ εὐλογία τοῦ νέου ἔτους ἡ ὁποία ἔγινε μὲ τὴν 

Δοξολογία τὴν 1η Ἰανουαρίου ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς Βασίλειο, 
Δαμασκηνὸ καὶ Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν στὸ 
ναό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὸν π. Λάμπρο ὁ 
ὁποῖος τέλεσε τὴν 
πανήγυρι στὸ ἐνοριακὸ 
παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου, συνεχίστηκε 
τὴν ἑπομένη 2α 
Ἰανουαρίου, μὲ 
τὴν ἀκολουθία τῆς 
ἁγιοβασιλόπιτας ποὺ τέλεσε ὁ ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης 

Κωνστάντιος, ὁ ὁποῖος καὶ 
εὐχήθηκε καταλλήλως στὸν κλῆρο 
καὶ τὸν λαὸ ἀφοῦ εἶχε θεραπεύσει 
νωρίτερα καὶ τὸ λειτουργικὸ 
κήρυγμα.

Προηγουμένως εἶχε τελεστῆ 
ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ εὐλογία 
τοῦ κόλλυβου τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ, 
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βρεσθένης 

Θεοκλητό, ὁ ὁποῖος καὶ ἔδωσε τὶς εὐχές του γιὰ καλὴ 
καὶ εὐλογημένη χρονιὰ σὲ κλῆρο καὶ λαό, ἀλλὰ καὶ στὸν 
φερώνυμό του Ὁσίου, πρόεδρο τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ, ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ 
Δημητρίου.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ 
μας, Ἁγίας Μαρίνης 39. 

> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου 2018 
καὶ ὥρα 17:00, ὁ π. Νεκτάριος 
Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει στὸ Ναό 
μας. Κοπῆ βασιλοπίττας φίλων 
Μονῶν Τρικόρφου. 

> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου 2018 καὶ 
ὥρα 19:00 ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος 
θὰ συζητήσει μὲ νέους.

Ἁγιοβασιλιάτικο δῶρο  
στὴν Ἁγία Μαρίνα.


