
 

"ἀγαπᾶμε ὑπερβαλλόντως 
τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ" 

Ὅπως κάθε χρόνο, τὴν παραμονὴ 
τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ἔγινε 
βραδινὴ ἀκολουθία, στὸν ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 
Ἀπὸ τὶς 20:30 ξεκίνησε ὁ ἑσπερινὸς 
στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ ἁφὴ 
καὶ μετάδοση τοῦ ἁγίου Φωτὸς 
στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς, ποὺ 
προβλέφθηκε νὰ βρίσκονται σὲ 
τέσσερα διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συγκροτήματος. 
Ἀκολούθησε ὁ ὄρθρος τῆς 
Ἀναστάσεως, ὁ ὁποῖος λόγω τῆς 
βροχόπτωσης ἐκκίνησε ἐντός του 
ναοῦ καὶ ὄχι ὅπως ἐτησίως γίνεται 
στὸ προαύλιό του. Μὲ τὴν Θεία 
Λειτουργία ποὺ ἱερούργησαν οἱ 
ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ Δημητρίου 
καὶ Δαμασκηνὸς Φυλακτὸς 
ὁλοκληρώθηκε ἡ μικρὴ ἀγρυπνία 
τῆς ἀπόδοσης τοῦ Πάσχα. Ἡ 
συμμετοχὴ τοῦ κόσμου ἦταν 
πρωτοφανὴς μέσα σὲ ἕνα 
κατανυκτικὸ καὶ συγκινησιακὰ 
φορτισμένο κλίμα ἀναστάσιμης 
χαρᾶς ἐξαιτίας τῆς στέρησης τῆς 
παρουσίας τους στὴν κυριώνυμο 
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. Οἱ πιστοὶ 
συμμετεῖχαν στὴν Ἀγρυπνία 
σεβόμενοι τὶς ἀπαιτήσεις τῆς 
πολιτείας, γιὰ τὴν φερόμενη ὡς 
πανδημία κορωναϊού.  Λόγω τοῦ 
πλήθους τους, μετάλαβαν Σῶμα καὶ 
Αἷμα Χριστοῦ, μὲ τὸ πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας ὥστε νὰ 
διευκολυνθεῖ ἡ συμμόρφωση στὶς 
κρατικὲς ἐντολὲς 
ἀποστασιοποίησης.  

Συνέχεια ὄπισθεν … 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : προσαρμοσμένα στὶς 

κρατικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ ἕως 9/7 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π.Σεραφείμ, π.Εὐσέβιος, π.Δαμασκηνός.  

Νηστειοδρόμιο: κατάλυση εἰς πάντα ὅλη τὴν ἑβδομάδα.  

Ἀπὸ τῆς Δευτέρας μετὰ τῶν ἁγίων Πάντων στίς 22/6/2020, 
ἀρχίζει ἡ νηστεία γιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
> Ἑσπερινός & Ὄρθρος, καθημερινὰ καὶ Σαββάτο 19:00 

Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 
Τὴν Δευτέρα 8 Ιουνίου στὶς 18:30 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία 

τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση 
τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς πανελλήνιες καὶ 
ὅποιες ἄλλες ἐξετάσεις. 

Ἀγρυπνία 
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, τὴν Τετάρτη 10 Ἰουνίου, θὰ τελεσθεῖ 
στὸ Ναὸ μας ἀπὸ τὶς 20:00 – 23:00  Μέγας Ἑσπερινὸς μὲτ΄ 
Ἀρτοκλασίας, ὁ  Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.  Ἂν ὁ 
καιρὸς τὸ ἐπιτρέψει ἡ Λιτή καί Ἀρτοκλασία θὰ τελεσθεῖ 
πρὸ τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Παναγίας τῆς 
Ὀστρομπράμσκας 

> Παρακλήσεις στὶς 18:30 κάθε Τετάρτη στὴν 
Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00 
> Μία Λειτουργία  

Δευτέρα 8/6, στίς 7:30 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Σάββατον 13/6 στίς 8:30 Ἀκυλίνης μάρτυρος 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακή αγίων Πάντων, 14/6,  Ἐλισσαίου προφήτου. 
Α΄ Λειτουργία 7:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου  

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ 
λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ 

ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ

Ἔτος 17ο Φύλλο 37o  
7 Ιουνίου 2020 



…συνέχεια ἀπὸ ἔμπροσθεν  

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι λόγω τῆς 
παραπληροφόρησης ποὺ ἀσκῆσαν τὰ 

μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, σχετικὰ 
μὲ τὴν ἑορτὴ καὶ τὴν ἀπόδοσή της, 
ἀρκετοὶ πιστοί, μάλιστα οἰκογένειες 

ὁλόκληρες μὲ τὶς πασχαλινὲς λαμπάδες 
τους, κατέφτασαν στὸ ναὸ λίγο πρὶν τὰ 
μεσάνυχτα, ἔχοντας προετοιμαστεῖ νὰ κατὰ τὰ εἰωθότα τῆς Κυριακῆς του Πάσχα. 

Τὴν Τετάρτη τὸ πρωὶ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν ἀπὸ τὸν 
πρεσβύτερο Βασίλειο Ταξιαρχιώτη. 
Τὸ ἀπόγευμα ἔγινε ἡ Ἔνατή του Πάσχα ὅπου μετακινήθηκαν στοὺς οἰκείους τόπους τὰ ἱερὰ σεβάσματα τοῦ 

Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, τῆς εἰκόνας καὶ τοῦ λαβάρου τῆς Ἀναστάσεως, καθὼς καὶ τῶν ἱερῶν 
Εὐαγγελίων ποῦ ὑπῆρχαν συμβολικὰ ὄρθια ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀκολούθησε ὁ ἑσπερινὸς καὶ ὄρθρος τῆς 
ἑορτῆς Ἀναλήψεως. Μετὰ τὴν ἀπόλυση διανεμήθηκαν σὲ συσκευασίες στοὺς ἐνορίτες, ἀνθόφυλλα καὶ 

δαφνόφυλλα ἀπὸ τὶς χρυσοκέντητες εἰκόνες τοῦ ἐπιταφίου ποὺ ἔμειναν ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ἐπὶ 
τῶν δύο θυσιαστηρίων τοῦ ναοῦ. 
Τὴν κύρια ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μητροπολίτης Βρεσθένης 
θεοκλητὸς συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἀρχιμανδρίτη καὶ πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου 

Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ τὸν ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιο Μεάντζια. 
Ὁ Μητροπολίτης Θεοκλητὸς μίλησε στοὺς 
πιστοὺς γιὰ τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ καὶ 

ἀναφερόμενος ἐπίκαιρα εἶπε «… κληθήκαμε οἱ 
πνευματικοί Σας πατέρες νὰ 
λειτουργοῦμε μὲ κενὰ καθίσματα μὲ πόνο 

ψυχῆς, μὲ θλίψη. Γιατί ἔπρεπε νὰ συμβεῖ αὐτό; 
Ὄχι γιατί φοβηθήκαμε γιὰ τοὺς ἑαυτοὺς μᾶς 
ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀγαπᾶμε ὑπερβαλλόντως τὸν λαὸ 

τοῦ Θεοῦ. Βέβαια ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησίας 
εἶναι ἅγιος, παρὰ ταῦτα ὁ συγχρωτισμὸς ὑπῆρχε 
ἐνδεχόμενο νὰ δημιουργήσει πρόβλημα 

μὲ τὸν κορωναιό. Σὲ αὐτὸ συμφωνήσαμε…, 
δὲν τὸ κάναμε μὲ χαρά, γιατί ἐμεῖς ὑπάρχουμε 
γιὰ σᾶς, ζοῦμε καὶ κινούμεθα γιὰ Σᾶς, 

Λειτουργοῦμε γιὰ Σᾶς. Ἡ Ἐκκλησία νοεῖται ὡς 
κλῆρος καὶ λαὸς ὄχι μόνον ὁ κλῆρος». Σὲ 
ἄλλο σημεῖο εἶπε «ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸ ποτήριο τῆς ζωῆς ὄχι πὼς ἐμεῖς οἱ πιστοὶ γιατί φοβόμαστε μὴν 

τυχὸν καὶ μᾶς μεταδώσει τὸ Ἅγιο Ποτήριο ἀσθένειες ἀλλὰ γιατί ἔπρεπε ἔτσι νὰ πράξουμε, γιὰ νὰ μὴν δίδουμε 
ἄφορη στοὺς ἀπίστους, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀμφιβάλλουν, γιὰ ἐκείνους ποὺ πολεμοῦν τὴν ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ». Καὶ ἀφοῦ μίλησε γιὰ ἀκραῖες κραυγὲς καὶ τὸν πόλεμο ποὺ ἔγινε κατὰ τῆς Ἱερᾶς Μεταλήψεως 

συνέχισε, «Δὲν τὸ δεχόμεθα ἐμεῖς, δὲν τὸ δέχεται ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ. Γιὰ σκεφτεῖτε, 2000 χρόνια 
καὶ 20 πλέον τώρα ποὺ λειτουργοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας καὶ καλούμαστε στὸ τέλος ἐμεῖς οἱ 
κληρικοί, οἱ ποιμένες Σας, νὰ καταλύσουμε τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς Θείας Κοινωνίας τί θὰ γινόταν. Δὲν θὰ εἶχε 

μείνει κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ἀπὸ τῆς ἀσθένειες ποὺ ἴσως μεταδίδονταν ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. Ἑπομένως, ἅπαξ διὰ 
παντὸς ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι φάρμακο ζωῆς, φάρμακο σωτήριο, βοηθᾶ καὶ χαρίζει χαρὰ καὶ ζωὴ σὲ ἐκεῖνον 
ποὺ λαμβάνει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας». Καταλήγοντας συγκινημένος πρὶν εὐχηθεῖ χρονιὰ πολλὰ 

εἶπε, «ὑψώνουμε τὰ χέρια μᾶς ἱκετευτικὰ στὸν οὐρανὸ καὶ  παρακαλοῦμε τὸν Κύριό μας καὶ Σωτήρα μας νὰ 
μὴν μᾶς ἐγκαταλείψει, νὰ μὴν μείνει στὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὶς κακίες μας, νὰ μὴν μείνει στὶς ἀμφιβολίες μας 
καὶ στὰ λάθη μας καὶ στὰ πάθη μας, ἀλλὰ νὰ εἶναι πάντα μαζί μας, σύντροφος, βοηθὸς καὶ ἀρωγὸς στὴ ζωή 
μας. Ἔλα Κύριε στὴ ζωή μας, Σὲ προδώσαμε, Σὲ ἀδικήσαμε, ἁμαρτήσαμε στὸ τίμιο καὶ ἅγιο πρόσωπό Σου, 

ἀλλὰ νὰ ξέρεις Χριστέ μου Ἐσένα ἀγαπᾶμε, Ἐσένα λατρεύουμε σὲ ὅλη μας τὴν ζωὴ ἕως τέλους αὐτῆς». 
Λόγω τῆς μεγάλης προεγγραφῆς πιστῶν γιὰ συμμετοχὴ στὴν Θεία Λειτουργία, ἀπὸ τὶς 8:30 
πραγματοποιήθηκε στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ δεύτερη λειτουργία, τὴν ὁποία τέλεσε ὁ 

ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνὸς Φυλακτός, συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Βασίλειο Ταξιαρχιώτη. 
Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν σὲ ὅλες της ἀκολουθίες καὶ λειτουργίες τοῦ διημέρου, παρὰ τὰ ἰσχύοντα 
περιοριστικὰ μέτρα, ἤτανε πέρα τῆς ἀναμενόμενης. 

"ἀγαπᾶμε  
ὑπερβαλλόντως  
τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ" 

 


