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Μήνυμα γιὰ τὴν παγκόσμια ἡμέρα περιβάλλοντος ἀπέστειλε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος

Συμπληρώθηκαν ἐφέτος σαράντα ἑπτὰ
ἐκδηλώσεις θυμίζουν διαλόγους βωβῶν
χρόνια ἀπὸ τὴν 5η Ἰουνίου 1972, ὁπόταν
καὶ κωφῶν.
ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης Παγκόσμιας
Ἐνῶ ὅλοι θεωρητικὰ ἀντιλαμβάνονται
Συνόδου γιὰ τὸ Περιβάλλον στὴν Στοκχόλμη,
τὴν κρισιμότητα τοῦ προβλήματος καὶ
στὸ πλαίσιο διασκέψεως τῶν Ἡνωμένων
πολλοὶ ἀναλαμβάνουν
Ἐθνῶν.
πρωτοβουλίες ἢ
Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις
Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ
προσπαθοῦν μὲ προθυμία
ποὺ συζητήθηκαν οἱ
νὰ συμβάλουν στὴν
Aν δΕν μΕ θέλεις
πολιτικές, κοινωνικὲς καὶ
λύση του, παρ’ ὂλ’ αὐτὰ
Ανακύκλωσε μΕ
οἰκονομικὲς διαστάσεις
τὸ πρόβλημα
Στὸ ναὸ μᾶς κάντε ἀνακύκλωση
τοῦ οἰκολογικοῦ
ὑφίσταται καὶ δὲν
λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν.
προβλήματος μὲ στόχο
διορθώνεται.
Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα
τὴν λήψη διορθωτικῶν
καὶ φιάλες (νεροῦ) καὶ κουτία
Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος
ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).
μέτρων. Ἔκτοτε, ἡ 5η
ὀφείλει πρῶτα ἀπὸ
Ἰουνίου καθιερώθηκε
ὅλα νὰ ὁδηγηθεῖ
ὡς παγκόσμια ἡμέρα
στὴν ἀληθινὴ γνώση τοῦ
εὐαισθητοποιήσεως
ἐαυτοῦ του, προκειμένου νὰ ἑρμηνεύσει
καὶ ἐνημερώσεως περὶ τὰ περιβαλλοντικὰ
ὀρθὰ τὸν λόγο καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
ζητήματα.
πρὸς τοὺς Πρωτοπλάστους σχετικὰ μὲ τὰ
Κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα, λέγεται ὅτι
δημιουργήματα καὶ τὸ περιβάλλον:
«ἑορτάζει τὸ περιβάλλον»! Αὐτὴ ἡ ἔκφραση,
«Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε
ὅμως, φανερώνει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐν
τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ
πολλοῖς, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, οὐσιαστικὴ
ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν
ἄγνοια ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ
πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων των
περιβάλλοντος.
κτηνῶν καὶ πάσης της γῆς καὶ πάντων των
Διότι δὲν πρόκειται γιὰ μία ἑορτή, ἀλλὰ
ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς» (Γέν. 1,
γιὰ ἡμέρα περισυλλογῆς καὶ ἀπολογισμοῦ
27 - 1, 28).
τῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν
Ὁ κόσμος δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα
προστασία τῆς κτίσεως,
τυχαίων συγκυριῶν ἢ
μία ἡμέρα ὁρόσημο πρὸς
ἀναγκαιότητας, ἀλλὰ εἶναι
ἀνανέωση τοῦ ἀγώνα γιὰ
προορισμένος ἀπὸ τὸν
τὴν σωτηρία τοῦ οἴκου ποὺ
Δημιουργὸ ὡς ἐφαλτήριο
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ…
μᾶς δώρισε ὁ Δημιουργός,
σωτηρίας.
τοῦ πλανήτη Γῆ.
Ἀνακύκλωση τηγανισμένων
Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἔχει, ἢ
λαδιῶν καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ
Ἔχω διατυπώσει
τουλάχιστον ὀφείλει νὰ
Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας κάθε μέρα
καὶ στὸ παρελθὸν
ἔχει, ρόλο ρυθμιστικὸ
7:30-19:30 στην είσοδο του Ναού
ἐπανειλημμένως τὴν
μέσα στὴν δημιουργία, ὡς
καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου
μεταφορᾶς κάθε πρωὶ 9-11 στὸ
ἄποψη ὅτι ἀρκετὲς φορὲς
κορωνίδα αὐτῆς.
φιλόπτωχο.
οἱ σχετικὲς συζητήσεις καὶ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Συχνὰ ὡστόσο λησμονεῖ τὴν σχέση του μὲ
τὸν Θεὸ καὶ τὴν θέση τοῦ μέσα στὴν κτίση καὶ
αὐτονομεῖται, ὁδηγούμενος σὲ ἐξουσιαστικὲς
καὶ καταδυναστευτικὲς ἀντιλήψεις καὶ
συμπεριφορές, τόσο πρὸς τοὺς συνανθρώπους
του, ὅσο καὶ πρὸς τὸ περιβάλλον.
Οἱ ‘ Ἅγιοί της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχοντας
ἐκπληρώσει τὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς τους ὡς
ἀνθρώπων καὶ μετέχοντες στὴν θεία δόξα,
μᾶς δείχνουν καὶ μᾶς διδάσκουν τὸ καθαυτὸ
οἰκολογικὸ φρόνημα.
Ἔτσι, ὁ Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος τὴν ἐλεήμονα
καρδία ὅριζε ὡς «καύση καρδίας ὑπὲρ πάσης
της κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν
ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ
ὑπὲρ παντὸς κτίσματος», ὁ δὲ Πατροκοσμᾶς
προέλεγε ὅτι «οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν πτωχοί,
γιατί δὲν θὰ ‘χουν ἀγάπη στὰ δέντρα».

Ἑπομένως, τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα εἶναι
κατὰ βάσιν πνευματικὸ μὲ τεράστιες
ἠθικὲς διαστάσεις. Χωρὶς τὴν ἀπαλλαγὴ
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ
τὸν εὐδαιμονισμό του, χωρὶς τὴν ἀσκητικὴ
θεώρηση τῆς δημιουργίας καὶ τὴν ὀρθολογικὴσυνετὴ χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ τοῦ
πλούτου, τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα ἀντὶ νὰ
περιορίζεται, θὰ ἐξαπλώνεται.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ βασικὴ πρόκληση τῆς
σημερινῆς ἡμέρας πρὸς ὅλους εἶναι ἡ μετάνοια,
ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Θεὸ - Δημιουργὸ
καὶ ὁ ἐπαναπροσδιορισμὸς μᾶς μέσα στὴν
προοπτική του θεϊκοῦ σχεδίου γιὰ τὴν κτίση καὶ
τὸ περιβάλλον.
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 			

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 8:00
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00
> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς
Τὴν Δευτέρα 10 Ἰουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει
ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν
Ἰησοῦ Χριστό,πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων
μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες
ἐξετάσεις.
Αγρυπνία

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 Δεύτερα 10 Ἰουνίου,
θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναὸ μας ἀπὸ τὶς 19:30 – 22:30
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.

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.

> Τρισάγιο Κεκκοιμημένων
Παρασκευὴ 14/6 ὥρα 19:30 μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.

Ψυχοσάββατον 15/6
Ἱερωνύμου καὶ Αὐγουστίνου.
Μνημόσυνο πάντων των κεκοιμημένων.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 16/6 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Μνημονίου ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος.
Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
9:30 π.μ. Ἑσπερινὸς Γονυκλισίας
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Β΄ Θεία Λειτουργία
> Παρακλήσεις
Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00
Παρασκευὴ 14/6 δὲν θὰ γίνει λόγω
τοῦ Ψυχοσάββατου.

> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:00

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 κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),
ἀπό ck.agmarina@gmail.com
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. 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.

