
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 15o – 9 Ἰανουαρίου 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 
 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

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. 

 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς.                                         Νηστειοδρόμιο: 12 και 14/1 νηστεία. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
 

Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 9/1/2022 τὸ μεσημέρι ἕως καὶ 

τὴν Παρασκευὴ 14/1/2022 τὸ πρωί, δὲν θὰ 
γίνουν οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες στὸ ναό, οὔτε θὰ 

λειτουργήσει τὸ γραφεῖο του.  
Ὁ ναὸς θὰ παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 8.00 ἕως 
12.00 καὶ δὲν θὰ ἀνοίγει τὸ ἀπόγευμα.  

Γιὰ προσκύνημα 12.00 – 20.00 θὰ μπορεῖτε νὰ 
μεταβαίνετε στὸ προσκυνητάρι δίπλα στὸ 
καμπαναριό.  

Γιὰ ἁγιαστικὲς πράξεις στὸ ναὸ νὰ ἔρχεστε σὲ 
συνεννόηση στὰ τηλέφωνα 6977707404 καὶ 
6980992721 

 

Σάββατο 15/1, Παύλου Θηβαίου 

7:30 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία 
 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή ΙΒ Λουκά – 10 Λεπρών 16/1, 

Προκήνυση Ἁλύσεως ἀποστόλου Πέτρου 
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  

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ ΙΕΡΕΜΙΑΣ +14.12.22, 
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς ἁγίας Μαρίνης πενθοῦσα τὸν 

Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυρὸ Ἱερεμία τέλεσε 

τρισάγιο μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Ἐλευθερίου, κατέστησε τὴν σημαία τῆς μεσίστια καὶ ὅρισε 

τὴν παράσταση ἀντιπροσωπείας στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία.  

Ὁ μακαριστὸς χειροτονήθηκε διάκονος στὸν ναὸ μας τὸν Μάιο 

τοῦ 1969 ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου τότε Φλωρίνης 

Αὐγουστίνου. Τέλεσε τὴν πρώτη Κυριακάτικη λειτουργία ὡς 

ἀρχιερεὺς στὸ ναό μας, τέλεσε δύο χειροτονίες σὲ αὐτὸν 

http://agmarina.gr/system/files/F15-9-1-2011.pdf καὶ 

ὁλοκλήρωσε τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 80 χρόνων τῆς ἐνορίας.  

Τὴν Κυριακὴ 23 Ἰανουαρίου θὰ τελεσθεῖ καὶ στὸ ναό μας, 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου 

Ἱεράρχου κυροῦ Ἱερεμία, μαζὶ μὲ τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Χριστοδούλου +28.1.2008 καὶ τῶν 

ἡρωῶν τῶν Ἰμίων Χριστοδούλου, Πααναγιώτου & Ἒκτορα + 31.1.1996. 

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 κυτία τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 



Ἐξαιτίας τοῦ παράλληλου ἑορτασμοῦ στὸ 
ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στὴν ἐνορία Ἁγίας 
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, ἀπὸ χρόνια ἔχει 
καθιερωθεῖ ἡ εὐλογία τοῦ νέου ἔτους νὰ γίνεται 
τὴν δεύτερη ἡμέρα του.  
Αὐτὸ ἔγινε καὶ ἐφέτος τὴν Κυριακὴ 2 Ἰανουαρίου 
2022, μὲ ἱερουργὸ τὸν ἐπίσκοπο Ἀνδρούσης 
Κωνστάντιο. Ὁ ἱεράρχης χοροστάτησε στὸν 
ὄρθρο, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε, 
ἐνῶ πρὸ τῆς ἀπολύσεως εὐλόγησε καὶ τὴν πίτα 
τοῦ ἁγίου Βασιλείου. 
Στὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ἐκ τῶν 
κληρικῶν τοῦ ναοῦ, ὁ φερώνυμός του 
ἐορτάζοντος  ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, 
ἀρχιμανδρίτης Σεραφειμ Δημητρίου, καὶ ὁ 
διάκονος Γεώργιος Βάρσος. Στὴν εὐχαριστιακὴ 
σύναξη συμμετεῖχαν ὁ ἀντιδήμαρχος 
Ἡλιουπόλεως Ἰωάννης Ποῦλος καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς 
δημοτικῆς παράταξης στὸ δημοτικὸ συμβούλιο 
Γαβριὴλ Ἀραμπατζής. 
Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπευθείας ἀπὸ 
τὸν διαδικτυακὸ δίαυλο ecclesiaTV.gr στὸν 
σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=LXSWQX28bS0 
Φωτογραφίες: https://bit.ly/3FOMlEQ 

Γιὰ τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου μας. Ὁ νέος διάκονος τοῦ ναοῦ μας θὰ παραμείνει 

κρατικά ἄμισθος. Ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα θὰ ἀναλάβει τὴν μισθοδοσία του. Πρὸς τοῦτο 
δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ γίνεται πράξη τό «οὐκ 
οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν» (Α’ Κορινθίους Θ’  13). Σὲ αὐτὸ τὸ ταμεῖο θὰ 
κατατεθεῖ καὶ τὸ μικρὸ κέρδος ἀπὸ τὴν διάθεση                                     τῶν ἡμερολογίων μας. 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 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 τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων, μέ προσυνεννόηση.  


