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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἔχουν περάσει 22 χρόνια ἀπὸ τότε 
ποὺ ἡ Παναγία Ὀστρομπράσκα ἦρθε 
στὸ ναό μας.  
Μὲ τὶς γνωστὲς περιπέτειες 
ἐνθρονίστηκε καὶ παραμένει εἰς 
προσκύνηση ὑπὸ τῶν πιστῶν.  
Κοντεύουνε νὰ συμπληρωθοῦν καὶ 15 χρόνια 

ἀπὸ τότε ποὺ ἀναλάβαμε 
τὴν εὐθύνη τοῦ ναοῦ 
καθιερώνοντας μὲ τὴν 
εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ 
ἀρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου τὸν ἐτήσιο 
ἑορτασμὸ τοῦ γεγονότος 
τῆς ἐλεύσεως τοῦ  Ἱεροῦ 
Εἰκονίσματος.
Προσωπικὰ θεωροῦμε 
ὅτι ἐκλιπόντος τοῦ 
προσώπου, θὰ ἐκλείψει 
καὶ ἡ ἑορτή. Αὐτὸ 
σκέφτομαι επειδή ἐκείνη 
τὴν ἡμέρα 16.2.1997 
διορισμένος, μὲ ἀπόσπαση 

ἀπὸ τὴν Χρυσοσπηλιώτισσα, διάκονος τοῦ ναοῦ 
ἐγκαταστάθηκα κοντά Σας. 
Κάποια πράγματα καθιερωμένα διατηροῦνται, 
σέ κάποια ἄλλα ὁ χρόνος φέρνει τὴ λήθη γιὰ αὐτά. 
Εὐχὴ καὶ προσευχή μου  ἡ τιμὴ τοῦ εὐλογημένου 
αὐτοῦ εἰκονίσματος, ποὺ τὸ πρωτότυπό τού εἶναι 
αὐτοκρατορικὸ δῶρο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη  
στὸν Βασιλιὰ τῆς Πολωνίας, νὰ μείνει ὅσο θὰ 
τιμᾶται ὁ Θεὸς στὸν  Ἱερὸ χῶρο τοῦ ναοῦ μας. 
Χρόνια πολλὰ μὲ τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας  
σὲ ὅλους μας. 

p

Λέγω
ἐγώ...

πρεσβύτερος Σεραφείμ

22η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΣΤΡΟΜΠΡΑΜΣΚΑ
Σήμερα στὶς 19:00  Ἑλληνικὴ βραδιὰ πρὸς τιμὴν τῶν Πολωνῶν 
φιλοξενουμένων μας, μὲ ζωντανὴ μουσικὴ ἀπὸ τὸ συγκρότημα 
ΣΥΓΧΩΡΔΙΑ καὶ παραδοσιακοὺς χοροὺς ἀπὸ τὸν Χορευτικὸ 
Λαογραφικὸ ὅμιλο Ἡλιουπόλεως (Χ.Λ.Ο.Η). 
> Καθημερινὰ ἀπὸ Κυριακῆς 10 ἕως καὶ Πέμπτης 14/2 
στὶς 18:00,  Ἱερὰ Παράκληση Παναγίας  Ὀστρομπράμσκα
Παραμονὴ Παρασκευή 15/2

 7:30  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, 
στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου,  
ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν Ἁγίων Εὐσεβίου καὶ Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίω 
 Ὀνοματήρια Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Μεάντζια.  

 17:30 Μικρὸς  Ἑσπερινὸς 
στὸ Παρεκκλήσι τῆς  Παναγίας. 

 18:00 Μέγας  Ἑσπερινὸς μετὰ λιτῆς καὶ ἀρτοκλασίας. 
> Ἀνήμερα Σάββατο 16/2 

 7:30  Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Γουινέας Γεωργίου.  
Μνημόσυνο Ἀρχιμανδρίτου  Ἰσιδώρου Σαλάκου.  

Τό ἵδρυμα Ἁγία Μαρίνα Βαρσοβίας καί ἡ ἐνορία  
Ἁγίας Μαρίνης  Ἠλιουπόλεως γιορτάζοντας τά 100 
χρόνια Διπλωματικών σχέσεων  Ἑλλάδος - Πολωνίας,  
Σᾶς εὔχονται κάθε εὐλογία.

> Ἑσπερινός, Παρασκευή 15 και Σάββατο 16/2, 
στίς 6:00 τὸ ἀπόγευμα. 
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 8:00 τὸ πρωί. 
> Παρακλήσεις στὶς 18:00 κάθε Τετάρτη στὴν 
Ἁγία Μαρίνα κάθεΠαρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο. 
Στὶς 13/2 θὰ γίνει συνδυαστικὰ μὲ τῆς Παναγίας 
Ὀστρομπράμσκας ἐνῶ στὶς 15/2 δὲν θὰ γίνει. 
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 
7:30 -20:00 Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί Παναγίας 18:30

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Την Κυριακή 24 Φεβρουρίου 2019, μετά την Λειτουργία στις 
10:00 θα αναχωρήσουμε για την Μονή Παναγίας Επάνω 
Χρέπας στο όρος Μαίναλο της Αρκαδίας, ενώ το απόγευμα 
θα προσκυνήσουμε στην Μονή Παναγίας Γοργουπηκόου 
Νεστάνης. Για γεύμα να υπάρχει ατομική προετοιμασία ώστε 
να γευματίσει ο καθένας εκ των προμηθειών του. Τιμή 17 ευρώ. 

> ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ 
Ἀπὸ 14/2 στὶς 17:30 ἡ χεὶρ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος  
θὰ βρίσκεται στὴν ἁγία Φωτεινὴ  Ὑμηττού. 



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.

 Στὴν Ἀθήνα ἔφτασε τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης 23 
Ἰανουαρίου 2019, ὁ πρόεδρος τοῦ πολωνικοῦ ἱδρύματος 
Hagia Marina καὶ διευθυντὴς τοῦ διορθοδόξου 
πνευματικοῦ κέντρου τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητάς 
μας, Πατρίκιος Panasiuk.

 Τὶς προηγούμενες ἡμέρες εἶχε μεταβεῖ ἀπὸ τὴν 
Βαρσοβία στὴ Θεσσαλονίκη πρὸς διευθέτηση 
ὑποθέσεων παράδοσης ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας τοῦ 
Πολωνικοῦ κράτους, σὲ Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας 
καὶ Θράκης γιὰ τὴν διάθεσή τους σὲ πρόσφυγες. 
Συναντήθηκε μὲ τοὺς Μητροπολίτες Βεροίας 
Παντελεήμονα, Λαγκαδὰ  Ἰωάννη καὶ Κίτρους Γεώργιο.

 Νωρὶς τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 24 Ἰανουαρίου, 
μὲ τὴν παρουσία τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ 

Δημητρίου, ἀλλὰ καὶ τῶν Κάσπερ Czapczyk, 
διευθυντὴ τουριστικῶν ὑποθέσεων στὸν δῆμο 
Piotrkow Trybunalski καὶ Ἀρκάδιου Baranczuk, 
φοιτητὴ Θεολογίας στὴ Θεσσαλονίκη, ἐπισκέφθηκε 
τὴν Πρεσβεία τῆς Πολωνίας στὴν Ἑλλάδα.  Ἐκεῖ οἱ 
ἀνωτέρω εἶχαν συνεργασία μὲ τὴν πρέσβη Ἄννα 
Barbarzak  καὶ τὸν σύμβουλο Θωμὰ Wisniewski, 
σχετικὰ μὲ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 100 χρόνων 
διπλωματικῶν σχέσεων Ἑλλάδας Πολωνίας, καθὼς 
καὶ τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς Παναγίας Ὀστρομπράμσκα 
στὸ ναό μας. Ἡ πρέσβης ἐνημερώθηκε καὶ γιὰ τὶς 
πρωτοβουλίες τοῦ ἱδρύματος σὲ Πολωνία καὶ Ἑλλάδα.

 Τὴν ἑπομένη τὸ πρωί, Παρασκευὴ 25 Ἰανουαρίου 
2019, στὸ γραφεῖο τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, 
ὑπευθύνου γιὰ θέματα ἐκκλησιών, οἱ ὡς ἄνω 
ἀναφερθέντες εἶχαν συνάντηση μὲ τὴν Δέσποινα 
Μπαλκίζα, ἀναπληρώτρια διευθύντρια σύμβουλο 
Πρεσβείας Β’. Ἡ διευθύντρια, ἀναπλήρωσε τὸν 
ὑφυπουργὸ στὴν συνάντηση, λόγω τῆς ἐκτάκτου 
μεταθέσεως τὴν ἴδια ὥρα, προγραμματισμένου γιὰ τὴν 
προηγουμένη, κοινοβουλευτικοῦ ἔργου. 

 Ἀφοῦ ἔγινε ἐνημέρωση γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἱδρύματος 
καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ἡ 
ὁποία θὰ προωθηθεῖ μέσω τῶν ἱερῶν μητροπόλεων 
στοὺς δικαιούχους, συζητήθηκε τὸ θέμα ἐξεύρεσης 
ὑποτροφιῶν γιὰ τὴν ἐκμάθηση ἑλληνικῆς γλώσσας 
ἀπὸ Πολωνοὺς καὶ ἐκτέθηκε πρὸς τὸν ὑφυπουργὸ 
ἡ πρόταση ἀνάληψης τῆς διαχείρισης παλαιοῦ 

Ἑλληνικοῦ κτιρίου στὸ κέντρο τῆς πόλεως Piotrkow 
Trybunalski γιὰ τὴν δημιουργία κέντρου Ἑλληνικοῦ 
πολιτισμοῦ. Στὸ κτίριο αὐτὸ ἀναπτύχθηκε ἡ κοινοτική, 
πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ζωὴ Ἑλλήνων ἐμπόρων 
ποὺ δραστηριοποιήθηκαν στὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸν 15ο 
ἕως καὶ 19ο αἰώνα. Μάλιστα στὸ κτήριο ὑπῆρχε καὶ 
παρεκκλήσιο, τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τοῦ ὁποίου οἱ 
Ἕλληνες ἀποχωρώντας μετὰ τὴν ρωσικὴ κατάληψη 
τὸ 1848, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν Ρώσων τὰ 
κατέστρεψαν ἢ τὰ μετέφεραν στὴν  Ἑλλάδα. Στὴν 
ἱστορικὴ αὐτὴ πόλη τῆς κεντρικῆς Πολωνίας γίνονταν 
οἱ ἐκλογὲς τοῦ Βασιλέως.

Hagia Marina συνεργασίας συνέχεια


