
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 19o – 6 Φεβρουαρίου 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 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες ἀπό Κ.Υ.Α., γίνεται μὲ ἀποστάσεις, 
κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους καί μὲ προυπόθεση ἐμβολιασμό, 
νόσηση ἢ ἀρνητικὸ διαγνωστικὸ ἔλεγχο. Γιὰ τὸ τελευταῖο δὲν θὰ γίνεται ἔλεγχος ἀπὸ τὸν ναό. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 9/2, νηστεία. Παρασκευὴ 11/2, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 

Ἑσπερινὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ τὴν 9η Φεβρουαρίου 2022 καὶ ὥρα 18:00, στὸ παρεκκλήσιο 

τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, πρεσβυτέρου Μαγνησίας. 

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00.  > Ὄρθρος, Δευτέρα 7/2 @ Τετάρτη 9/2/2022 στίς 9:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30  

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 Ζαχαρίου προφήτου, Θεοδώρου στρατηλάτου.  
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022  Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. 

Παρασκευὴ 11 Φεβρουαρίου 2022 Βλασίου ἐπισκόπου Σεβαστείας, Θεοδώρας Αὐγούστας  
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 Χρήστου νεομάρτυρος τοῦ κηπουροῦ. Μνημόσυνο ἀρχιμανδρίτου Ἰσισδωρου 
 

> Παρακλήσεις στὶς 17:00 Δευτέρα τοῦ ἁγίου Παρθενίου προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν 

Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα και Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30 

 

25η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΣΤΡΟΜΠΡΑΜΣΚΑ 

Ἔχουν περάσει 25 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Παναγία 
Ὀστρομπράσκα ἦρθε στὸ ναό μας. Μετά τὶς γνωστὲς 
περιπέτειες ἐνθρονίστηκε καὶ παραμένει εἰς 
προσκύνηση ὑπὸ τῶν πιστῶν. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ 
μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου 
καθιερώθηκε ἐτήσιος ἑορτασμὸς τοῦ γεγονότος τῆς 
ἐλεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Εἰκονίσματος. Αὐτὸ ποὺ 
προσωπικὰ μὲ συνδέει μαζί της, είναι ότι ἐκείνη τὴν 
ἡμέρα, 16.2.1997, μὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς 
Παναγίας Χρυσοσπηλιωτίσσης, ἀνέλαβα διάκονος τοῦ 
ναοῦ τῆς ἁγίας Μαρίνης.       πρεσβύτερος Σεραφείμ 

Πρόγραμμα ἑορτασμοῦ 
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022,  
17:00 Μέγας Ἑσπερινὸς μετὰ λιτῆς καὶ ἀρτοκλασίας.  
Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022, Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Ἀκύλα καὶ Πρισκίλλης ἀποστόλων. 
7:00  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Θαυμακού Ιακώβου.  
10:30 Λιτανεία ἱερᾶς εἰκόνος καί δέηση διὰ τῶν ὁδῶν Διγενῆ, Εὐζώνων, Ἁγίας Μαρίνης, 
Ὀλύμπου ἢ ἐντός του ναοῦ ἂν δὲν τὸ ἐπιτρέψουν οἱ ὑγειονομικὲς ἢ οἱ καιρικὲς συνθῆκες. 
9.45 Β΄ Θεία Λειτουργία στὸ παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου 
17.00 Παράκληση εἰς τὴν Παναγία Ὀστρομπράμσκα. 
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, 
17:30 Μικρὸς Ἑσπερινὸς στὸ Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας. 
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, 
7:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 

Χρόνια πολλὰ μὲ τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας σὲ ὅλους μας. 
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  

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



 

Την Κυριακὴ 30 Ἰανουαρίου 2022, στὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως ἱερούργησε ὁ μητροπολίτης Βρεσθένης 

Θεοκλητός. 
Στὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ πρωτοπρεσβύτερος 
Δημήτριος Παπαγιάννης, ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Φανουρίου 

Δραπετσώνας, τῆς μητροπόλεως Πειραιῶς, ὁ ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ ὁ διάκονος Γεώργιος Βάρσος ἐκ τῶν 
κληρικῶν τοῦ ναοῦ, ἐνῶ συμπροσευχόμενος μετεῖχε ὁ 

πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Κολοκυθᾶς ἐκ τοῦ Δωρικοῦ, τῆς 
μητροπόλεως Φωκίδος. 
Τὸ μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν 

Ἱεραρχών ἀναγνώσθηκε ἀντὶ κηρύγματος. 
Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἱερὸ Μνημόσυνο 
γιὰ τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο, τοὺς 

Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς ποὺ ἔπεσαν στὰ Ἴμια στὶς 31.1.1996 
καὶ ἀκόμα ἕξι κεκοιμημένους ἐνορίτες. 
Ὁ μητροπολίτης Θεοκλητὸς ἀμέσως μετά, προσφωνώντας τὸ 

ἐκκλησίασμα εἶπε "Τὰ ἱερὰ Μνημόσυνα δὲν εἶναι κοινωνικὲς 
ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ προσευχὴ τῆς κοινότητας τῶν πιστῶν 
πρὸς τὸν Κύριό μας νὰ συγχωρεῖ καὶ νὰ κατατάσει μετὰ τῶν 

ἁγίων καὶ τῶν δικαίων τοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ὁ 
θάνατος εἶναι τὸ μόνο σίγουρο πράγμα στὴν ζωή μας, ἀρκεῖ 
νὰ μᾶς βρεῖ ἐν μετανοία, νὰ μᾶς βρεῖ ἐν ἐξομολογήσει καὶ νὰ 

μᾶς βρεῖ μέσα στὴν χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ.  
Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τοὺς ἀδελφούς μας καὶ νὰ τοὺς συγχωρεῖ 
τὰ ἑκούσια καὶ ἀκούσια ἁμαρτήματα. 

Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ εὐχαριστήσω μέσα ἀπὸ τὴν καρδία μου τὸν 
προϊστάμενο τοῦ ναοῦ, τὸν πατέρα Σεραφείμ, ἀλλὰ καὶ τὸ 
συμβούλιο τοῦ ναοῦ ποὺ κάθε χρόνο δὲν λησμονοῦν νὰ 
τελοῦν τὸ μνημόσυνο τοῦ μεγάλου ἀρχιεπισκόπου 

Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ 14 χρόνια ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸ 
τὸν μάταιο κόσμο. Θέλω νὰ τοὺς εὐχαριστήσω μέσα ἀπὸ τὴν 
καρδιά μου γιατί μὲ προσκάλεσαν γιὰ μιὰ ἀκόμα χρονιὰ νὰ 

προστώ τῆς σημερινῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ ἱεροῦ 
μνημοσύνου τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, καθὼς ὑπῆρξα πνευματικό του παιδί. 
Εὐχαριστίες ἐκφράζω στὸν ποιμενάρχη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο 

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιὰ τὴν εὐλογία καὶ τὴν κυριαρχική Του ἄδεια νὰ ἱερουργῶ στὴν 
ἐπαρχία του καὶ νὰ τελέσω καὶ σήμερα τὴν Θεία Λειτουργία μαζί Σας.  
Ἐπιτρέψτε μου δὲ νὰ πῶ σὲ ὅλους Σας, ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ λησμονοῦν τοὺς εὐεργέτες τους εἶναι κατάπτυστοι, 

γιατί ἡ ἀχαριστία εἶναι τὸ χειρότερο ἁμάρτημα ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος πάνω στὸν κόσμο. Ἐδῶ οἱ ἱερεῖς, οἱ 
ἐπίτροποι, ὅλη ἡ ἐνορία, εὐγνωμονεῖτε καὶ προσεύχεστε καὶ γιὰ τὸν μακαριστὸ ποιμενάρχη Σας, 
ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ὅπως κάνετε γιὰ ὅλους τους ἀρχιεπισκόπους ποὺ ποίμαναν τὴν ἐνορία ἀπὸ τῆς 

ἱδρύσεώς της, καὶ Σᾶς πρέπει δίκαιος ἔπαινος. 
Εὔχομαι εἰς ὅλους ὑγεία, εὐλογία καὶ ὁ Θεὸς νὰ δώσει γρήγορα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς 
πανδημίας καὶ ὅλα τά ἄλλα, ποὺ ἔχουν ἐνσκήψει τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν πατρίδα μας." 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ Τὸ τραπέζι τῶν πτωχῶν πρέπει νὰ γεμίζει 

πάντα. Στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει τὸ καλάθι γιὰ τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας. Χρειαζόνται ὅμως καὶ νωπά. Καθημερινές 9 - 11 στο Φιλόπτωχο. Ἐνισχύσατε καὶ Σεῖς 
εἴτε φέρνοντας τρόφιμα στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, εἴτε δίδοντας χρήματα λαμβάνοντας ἀπόδειξη, εἴτε ρίπτοντας τὸν ὀβολόν σας στὰ κυτ ία τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 

 
 

Γιὰ τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου μας. Ὁ νέος διάκονος τοῦ ναοῦ μας θὰ παραμείνει κρατικὰ ἄμισθος. Ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα ἀνέλαβε τὴν μισθοδοσία του. Πρὸς τοῦτο 

δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ γίνεται πράξη τὸ «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν» (Ἃ’ Κορινθίους Θ’  

13). Ἤδη ἔγινε ἀνακοίνωση πρὸς τοὺς ἐνορίτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζητήθηκε ἡ συνδρομή τους. Οἱ ἐπώνυμες δωρεὲς μποροῦν νὰ γίνουν στὸ νεωκόρο καὶ οἱ ἀνώνυμες, στὸ κυτίο 

γιὰ τὰ ἔργα τοῦ ναοῦ. Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν ἀπόδειξη δωρεᾶς γιὰ φορολογικὴ χρήση, αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ κατάθεση στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ στὴν τράπεζα ALPHA BANK, μὲ 

ἀριθμὸ IBAN: GR 630140261026100200203937. 
 

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 & 17:30-19:30. 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 μέ προσυνεννόηση τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. 


