
  

Ὁ Βρεσθένης στὴν Ἁγία Μαρίνα 
γιὰ τὶς Μεγάλες Ὧρες. 

 

Ἀπὸ ἱκανῶν χρόνων, στὴν ἐκκλησιαστικὴ 

κοινότητα τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως, οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν 
Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων 
τελοῦνται βραδινές. 

Τὴν Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 καὶ 
ἀπὸ ὥρα 17:00, ἔγιναν ὁ ἑσπερινὸς καὶ ὁ 

ὄρθρος της 24ης, οἱ Μεγάλες  Ὧρες καὶ 
ἑσπερινὴ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου. 

Ὁ Μητροπολίτης Βρεσθένης Θεοκλητός, 
χοροστάτησε στὶς Ὧρες καὶ τέλεσε τὴν 

Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος 
ἀπὸ τοὺς ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ 
Δημητρίου καὶ Δαμασκηνὸ Φυλακτό. Στὶς 

Ὧρες ἔλαβε μέρος καὶ ὁ 
πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος 
Ξεσφύγγης, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ τελέσει τὴν 

Θεία Λειτουργία τὸ πρωὶ τῆς 
24ης Δεκεμβρίου. 

Ὁ Μητροπολίτης Θεοκλητὸς στὸ 
κήρυγμα τοῦ μίλησε γιὰ τὸ ὑπόδειγμα 
ταπείνωσης, τὸν γεννηθέντα Θεό, καὶ 

εὐχήθηκε νὰ ὅλοι νὰ εἴμαστε ἁπλοί, 
ταπεινοί, καταδεκτικοὶ μὲ ἀγάπη γιὰ 
τὸν διπλανό μας, τὸν συνάνθρωπό μας. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.             

Νηστειοδρόμιο:   
Τετάρτη 15 νηστεία & Παρασκευή 17/1 κατάλυση ἐλαίου 

> Ἑσπερινός καθημερινά 18:00. 
> Ὄρθρος, καθημερινά 8:00. 

> ΑΓΡΥΠΝΙΑ  

Πέμπτη 16 Ἰανουαρίου ὥρα 18:00 καὶ ἐπὶ τῇ 
μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου θὰ 

τελεσθεῖ βραδυνή λειτουργία στὸ παρεκλήσσι 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου  

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.  
Παρασκευή 17 Ἰανουαρίου, 

 Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.  
Σάββατο 18 Ἰανουαρίου,  
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας.  

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακὴ ΙΒ Λουκᾶ, 19 Ἰανουαρίου,  
Μάρκου τοῦ Εὐγενικού  
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  

Ναός Ἁγίας Μαρίνης,  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναός Ἁγίου Νεκταρίου. 

> Παρακλήσεις στὶς 18:00  
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Κάθε Τετάρτη  
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:00  
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  

Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας 
Μαρίνης 39.  
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Κυριακὴ 12 Ἰανουαρίου 2020 καὶ ὥρα 17:00, ὁ 
π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει στὸ 
Ναό μας.  

> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ  
Κυριακὴ 12 Ἰανουαρίου 2020 ὥρα 19:00 ὁ π. 
Αὐγουστίνος Σύρος, θὰ συζητήσει μὲ νέους

Ἔτος 17ο Φύλλο 15ο 
12 Ἰανουαρίου 2020 

\\ 2020 

 



Μὲ τὴν νέα Δημοτικὴ Ἀρχὴ τῆς Ἡλιουπόλεως ἔγινε τὴν 

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, συνάντηση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως.  

 

Ἡ πρώτη ἐθιμοτυπικὴ αὐτὴ συνάντηση, ἔγινε μετὰ ἀπὸ σχετικὸ αἴτημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, τὸ 
ὁποῖο ὑποβλήθηκε πρὸ τῶν ἑορτασμῶν τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. 
Ὁ δήμαρχος Γεώργιος Χατζηδάκης, στὶς 11:10, δέχθηκε στὴν αἴθουσα συσκέψεων τοῦ γραφείου του, τὴν 

ἀντιπροσωπία τῆς κοινότητας, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου 
ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημήτριου, τὸν ἀντιπρόεδρο Ἰωάννη Γαυγιωτακη, τὴν ταμία Σοφία Ψυχιὰ-
Προμπονά, τὸν γραμματέα Γεράσιμο Ι. Ἀλεξόπουλο, ἐνῶ στὴ θέση τῆς κοσμήτορος Δήμητρας Καραδήμα 

παρέστη ἡ ἄμισθη γραμματεὺς τοῦ ναοῦ, Μαρία Σοφία Σάββα. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο συνόδευσε ὁ 
πρόεδρος τοῦ ἐνοριακοῦ φιλόπτωχου ταμείου, πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης, μαζὶ μὲ τὴν 
ἀντιπρόεδρό του, Ἀγγελικὴ Βλαχάκη. 

Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ  συμβουλίου ἔλαβε τὸ λόγο καὶ ἐξέφρασε τὶς εὐχὲς τῆς διοικήσεως τοῦ 
ναοῦ, πρὸς τὴ νέα δημοτικὴ ἀρχὴ καὶ τὸν δήμαρχο, γιὰ τὰ καθήκοντά τους καὶ εὐχήθηκε μία καλὴ 
συνεργασία στοὺς τομεῖς συνάντησης τῶν δράσεων τῶν δύο φορέων. 

Ὁ δήμαρχος ἀπάντησε, εὐχαριστώντας καὶ διαβεβαιώνοντας γιὰ τὴν διάθεση καλῆς καὶ γόνιμης συνεργασίας 
γιὰ τὸ καλό των ἐνοριτῶν καὶ πολιτῶν. 
Στὴ συνέχεια ζητήθηκε λίγος χρόνος γιὰ τὴν ἔκθεση ἐνώπιόν του δημάρχου αἰτημάτων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

συμβουλίου, σὲ σχέση μὲ τὰ πέριξ του ναοῦ θέματα εὐθύνης τοῦ δήμου. 
Στὴ συνάντηση παραβρέθηκαν οἱ ἀντιδήμαρχοι Κωνσταντῖνος Σεφτελὴς καὶ Ἰωάννης Ποῦλος.  
Ἐκ μέρους τῆς κοινότητας προσφέρθηκαν στὸ δήμαρχο γλυκίσματα καὶ τὸ ἡμερολόγιο 2020 ἐκδόσεως τοῦ 

ναοῦ, μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου νὰ λέει πρὸς τὸν δήμαρχο, "γιὰ νὰ γλυκαίνουν τὶς 
πίκρες ποὺ προκαλεῖ ἡ διοίκηση καὶ νὰ μετρᾶτε τὶς μέρες μιᾶς καλῆς δημαρχίας".  

Κατὰ τὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τὴν αἴθουσα συσκέψεων ὁ δήμαρχος συνέστησε στοὺς ἐπισκέπτες του, τὸν 
ἀντιδήμαρχο Ἀπόστολο Στασινόπουλο καὶ τὸν σύμβολο του, Αθανάσιο Κατσώνη. 

 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΣΕΠΗΣ 2020  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ  

ΤΟ ΝΑΟ  
 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε 
μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο 

πλατικὸ καὶ χαρτὶ 
 

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), ἀπο ck.agmarina@gmail.gr 
=====================================
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. 

Ἡ ἁγία Μαρίνα στὸν δήμαρχο. 

http://www.agmarina.gr/

