ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί
Ἔτος 19ο - Φύλλο 6o – 7 Νοεμβρίου 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 Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖο: ck.agmarina@gmail.com

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

9:00 - 13:00

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται ἀπό Κ.Υ.Α. μὲ ἀποστάσεις καὶ μὲ
κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους.

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη νηστεία ἀνέλαιος καὶ Παρασκευὴ κατάλυσις λάδι καί κρασί
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου
6.00 μ.μ. Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
9.00 μ.μ. Ἀγρυπνία. Ὄρθρος μετ’ ἐγκώμιων τοῦ Ἁγίου καὶ Θεία Λειτουργία.
Τρίτη 9 Νοεμβρίου
7.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς μεθέορτος. Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος θὰ γίνει σύμφωνα μὲ τὰ μέτρα
ποὺ ἔχουν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τίς ὑγειονομικὲς συνθῆκες.
7.00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις Ἁγίου.
9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνο Χαιρετισμοὶ Ἁγίου.
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου
Ὀρέστου μάρτυρος Ἀρσενίου Καππαδόκου
25η ἐπέτειος τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
7.30 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο τῶν Ἱερέων.
> Ἑσπερινὸς, καθημερινὰ στὶς 18:00 & καὶ Σαββάτο Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος στὶς 17:30
> Παρακλήσεις Παρακλήσεις θά τελεσθοῦν ξανά ἀπό τό νέος ἔτος. Στό κοινωνικό τῶν
λειτουργιῶν, θά ψάλλεται τμῆμα τοῦ κανόνος τῶν παρακλήσεων.

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30
> Θεία Λειτουργία μὲ ὄρθρο ἀπὸ Δευτέρα 8/11 μέχρι Σάββατο 13/11 στὶς 7:30
Τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο ξεκινᾶ Δευτέρα στίς 15 Νοεμβρίου.
Οἱ Θεῖες Λειτουργίες θά γίνεται μέ Ἑσπερινὸ ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή στίς 17:00.

Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπέρ Ὑγείας καί Ἀναπαύσεως. Θά τά παραλαμβάνει ὁ
Νεωκόρος. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καί προσκομίσετε πρόσφορο, γλυκό κόκκινο
κρασί, λιβάνι, ἄνθρακες, 3 λαμπάδες καί λάδι. Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή αὐλή» καί πρός
διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται ὅλα τα χρειώδη, ἐκτός προσφόρου και λαδιού.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 14/11, Η΄Λουκᾶ, Φιλίππου Αποστόλου, Κωνσταντίνου Υδραίου.
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

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00

Φιλανθρωπικὴ δράση
εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου.
Τὴν Τρίτη 12 Ὀκτωβρίου 2021, ἀπὸ τὸ κατάστημα
διάθεσης ρουχισμοῦ ποὺ λειτουργεῖ στὴν ὑποκείμενη
τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, αἴθουσα τοῦ
πνευματικοῦ κέντρου "Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
Ξυνός", παραδόθηκαν γιὰ τὶς στέγες ὑποστηριζόμενης
διαβίωσης τοῦ Ἱδρύματος Μαρία Κόκκορη, ἀπὸ τὴν
γραμματέα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως Βασιλικὴ Φαλίδα, 270 τεμάχια ἐνδυμάτων καὶ 65 ζεύγη
ὑποδημάτων γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ ἱδρύματος.
Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες παραδόθηκαν στὸ Ἵδρυμα καὶ 28 κλινοσκεπάσματα καὶ 55 σεντόνια καὶ
μάκτρα (πετσέτες), τὰ ὁποῖα δὲν ἀπορροφήθηκαν ἀπὸ τοὺς πυροπληκτους τῆς Ἀρκαδίας, γιὰ
τοὺς ὁποίους καὶ καταρχὴν εἶχαν προοριστεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὸ γραφεῖο Ἀττικῆς της ἑταιρείας
σκλήρυνσης κατὰ πλάκας.
Ὁ ναός, ὅπως δήλωσε ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ
Δημητρίου, συνέδεσε αὐτὴ τὴ δράση ἀγάπης μὲ τὴν ἡμέρα συνάξεως πάντων των ἐν Ἀθήναις
Ἁγίων καὶ ἡμέρα ἀπελευθέρωσης τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὰ στρατεύματα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς,
ὡς μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος καθιέρωσε τὴν
ἑορτὴ τῶν ἁγίων της Ἀθήνας καὶ ξεκίνησε τὴ λειτουργία τοῦ ἐν λόγω Ἱδρύματος.
Τὸ πρωὶ εἶχε τελεστεῖ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν ἀρχιμανδρίτη Δαμάσκηνο Φυλακτὸ εἰς τιμὴν
τῶν Ἀθηναίων Ἁγίων, ἐνῶ τὸ μεσημέρι ξεκίνησε
καὶ ἡ διανομὴ τοῦ συσσιτίου ἀπὸ τὸ ἐνοριακὸ
φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς ἐνορίας μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ
πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου Ξεσφύγγη.
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς εἶχε τελεστεῖ ὁ Ἁγιασμὸς
γιὰ τὴν ἔναρξη δραστηριοτήτων τοῦ ἐνοριακοῦ
φιλόπτωχου ταμείου ἀπὸ τὸν πρόεδρό του καὶ τὸ
ἀπόγευμα ὁ ἑσπερινός των ἁγίων της Ἀθήνας, ἀπὸ
τὸν ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιο Μεάντζια.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε
ὀνόματα ζώντων καὶ τεθνεώτων
πρὸς μνημόνευσή τους, στὸ
Ἁγιορείτικο κελί τῶν Ταξιαρχῶν
Καρυῶν καὶ θὰ ἐνισχύσουμε τοὺς
πατέρες στὸν φτωχὸ μοναστικὸ
χῶρο τους.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν πρεσβύτερο Σεραφείμ ή τούς νεωκόρους τοῦ Ναοῦ
μας.
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, μέ προσυνεννόηση

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

