
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 2o – 10 Ὀκτωβρίου 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 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται 

ἀπό Κ.Υ.Α. μὲ ἀποστάσεις καὶ μόνο γιὰ 100 ἄτομα, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν 
ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους. 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς. 
 

Σήμερα ἔναρξη μὲ ἁγιασμὸ μετὰ τὴν τρίτη Θεία Λειτουργία τῆς κατηχητικῆς 
περιόδου 2021 - 2022. Ἐγγραφὲς τῶν κατηχητοπαίδων.  

 

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ νηστεία ἀνέλαιος ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

> Ἑσπερινὸς, καθημερινὰ στὶς 18:00 & Ὄρθρος καθημερινὰ στὶς 9:00 

καὶ Σαββάτο Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος στὶς 17:30 
> Παρακλήσεις στὶς 18:00 Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 8:00 -19:30 
> Θεία Λειτουργία μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 

Τρίτη 12/10, πάντων τῶν ἐν Ἀθήναις ἁγίων 

Πέμπτη 14/10, ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς 
Σάββατον 16/10 Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου.   

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Δ΄Λουκᾶ 17/10, Πατέρων Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου Ὠσηὲ προφ.  
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   

 

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. 
Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη κατάσταση. 
Οἱ ἄποροι καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, μποροῦν νὰ λαμβάνουν δωρεὰν ἕως 
καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ ἄτομο, γιὰ 3 μῆνες.                     Λειτουργεῖ μέ προσυνεννόηση  
 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021  9:00  -  13:00 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ 11.10.2021



Με την ευλογία της αγίας Μαρίνης  

στο Γυμνάσιο 
 

Ὅπως κάθε χρόνο καὶ φέτος, ἡ 

ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς ἁγίας 
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, προετοίμασε γιὰ 

ὅλα τα παιδιὰ τῆς ἕκτης δημοτικοῦ ποὺ 
ἀποφοιτοῦν ἀπό τα, 3ο, 7ο, 9ο, 12ο καὶ 
21ο δημοτικὰ σχολεῖα Ἡλιουπόλεως καὶ τὸ 

3ο δημοτικὸ σχολεῖο Ὑμηττού, ἐνθύμιο - 
εὐλογία. 

Σὲ μία συσκευασία, ἕνα μικρὸ παιδικὸ βιβλιαράκι μὲ τὸ βίο τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
καὶ ἕνα γλύκισμα παραδόθηκαν, τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 23 Ἰουνίου 2021, ἀπὸ 

τὴν ὑπεύθυνη Νεότητος καὶ 

γραμματέα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου Βασιλικὴ Φαλίδα στοὺς 

ἕξι διευθυντὲς τῶν σχολείων, γιὰ νὰ 
δοθοῦν ἀπὸ τοὺς δασκάλους στοὺς 

τελειόφοιτους μαθητές.  
Δύο ἐφημέριοί του ναοῦ, ἡ 
συνεργάτης Μαρία Σάββα καὶ ὁ 

ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
συμβουλίου Γεράσιμος Π. 

Ἀλεξόπουλος, προετοίμασαν τὴν 
προηγούμενη τὰ ἀναμνηστικά, τὰ ὁποῖα προμηθεύτηκε ἡ ἐκκλησιαστική μας 
κοινότητα ἀπὸ τὶς παιδικὲς ἐκδόσεις τῆς ὑπερπολύτεκνης οἰκογένειας 

Διονυσίου Ποταμίτη https://potamitis.click/.  
Στὸ βιβλιαράκι ἐπικολλήθηκε τὸ παρακάτω κείμενο 

: «Εὐλογίας ἕνεκεν ἐνθύμιο ἀποφοιτήσεως 
μαθητῶν ΣΤ΄τάξεως, Δημοτικῶν Σχολείων στὴν 
ἐνορία. 

Μὲ τὶς εὐχές μας γιὰ πρόοδο καὶ προκοπὴ στὴν νέα 
σελίδα τῆς ζωῆς Σας, παρακαλοῦμε, τὸν Θεὸ νὰ 

ἔχετε ὑγεία καὶ Ἐσὰς νὰ ἔχετε τὸν Θεὸ στὴν καρδιά 
Σας. Νὰ εἶναι ἡ ἐλπίδα Σας. Τὸ μικρὸ βιβλίο τῆς 
ἁγίας Μαρίνης θὰ εἶναι ἀνάμνηση γιὰ τὸ ὅτι, στὰ 

ὅρια τῆς ἐνορίας της, ἕξι χρόνια μαθαίνατε 
«γράμματα σπουδάγματα τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα» 

(παιδικὸ παραδοσιακὸ τραγούδι) 
Καλὸ καλοκαίρι - Ἰούνιος 2021» 

Λόγω τῶν ἰδιαίτερων ὑγειονομικῶν συνθηκῶν καὶ τὴ φετινὴ χρονιὰ δὲν ἔγιναν 
Θεῖες Λειτουργίες ἐντός των σχολείων γιὰ τὴν λήξη τῶν μαθημάτων, οὔτε 
βγῆκε ἡ καθιερωμένη ὁμαδικὴ φωτογραφία μὲ τὰ τμήματα τῆς ΣΤ τάξης. 


