ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί
Ἔτος 19ο - Φύλλο 11o – 12 Δεκεμβρίου 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 Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖο: ck.agmarina@gmail.com

Εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ ἔτη πολλά, μαζὶ μὲ τὶς εὐχαριστίες κλήρου καὶ λαοῦ
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητας, στὸ ἑορτάζοντα σήμερα 12/12/21,
πολιὸ ἐφημέριο στὸν ναό μας, πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Μανταδάκη !
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, κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους καί
μὲ προυπόθεση ἐμβολιασμό, νόσηση ἢ ἀρνητικὸ διαγνωστικὸ ἔλεγχο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο
Οἱ Θεῖες Λειτουργίες θά γίνουν μέ Ἑσπερινὸ στίς 17:00.
Την Δευτέρα 13/12, τήν Τρίτη 14/12 καί τήν Πέμπτη 16/12

Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπέρ Ὑγείας καί Ἀναπαύσεως. Θά τά παραλαμβάνει ὁ
Νεωκόρος. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καί προσκομίσετε πρόσφορο, γλυκό κόκκινο
κρασί, λιβάνι, ἄνθρακες, 3 λαμπάδες καί λάδι. Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή αὐλή» καί πρός
διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται ὅλα τα χρειώδη, ἐκτός προσφόρου και λαδιού.
> Θεία Λειτουργία μὲ ὄρθρο στὶς 7:30
Τετάρτη 15/12, Ἐλευθερίου Ἰλλιρικοῦ
Παρασκευή 17/12, Προφήτου Δανιήλ καί Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου
Σάββατο 18/12, Σεβαστιανού και Ζωής μαρτύτων
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως 19/12, Ἀγλαίας καὶ Βονιφατίου μαρτύρων
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

> Ὄρθρος καθημερινὰ στὶς 9:00. Ἑσπερινὸς Δευτέρα 15, Παρασκευή 17 & Κυριακή 19/12 στὶς
17:00
Τό Σαββάτο Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος στὶς 17:00
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00

Ξεκίνησε ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης
Ὁ Ἔρανος Ἀγάπης γίνεται μία φορὰ τὸ χρόνο καὶ κάθε Δεκέμβριο ἀπ' ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν γιὰ τὴν στήριξη τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν εὐάλωτων κοινωνικῶν ὁμάδων.
Φέτος θὰ διεξαχθεῖ μόνο ἐντός του Ναοῦ
ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου τὶς Κυριακὲς στὶς Θεῖες Λειτουργίες
καὶ τὸν νεωκόρο καθημερινὰ 8.00 -14.00.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 – 18:30. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:3011:30 & 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

Χειροτονία διακόνου στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως
Μὲ τὴν ἄδεια καὶ τὴν εὐλογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερώνυμου
τελέστηκε στὸν ἱερὸ ναὸ μας, τὴν Κυριακὴ 21 Νοεμβρίου 2021, χειροτονία διακονου.
Ὁ ἐπίσκοπος Εὐρίπου Χρυσόστομος, χοροστάτησε στὸν
ὄρθρο καὶ τέλεσε τὴν θεία λειτουργία καὶ τὴν χειροτονία εἰς
διάκονο, τοῦ ἀναγνώστου Γεωργίου Βάρσου.
Στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου καὶ ἀφοῦ ὁ πνευματικός του πατὴρ,
πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης ἀνέγνωσε τὴν
κεκανονισμένη συμμαρτυρία, ὁ ἐπίσκοπος ἔκανε τὴ
χειροθεσία σὲ ὑποδιάκονο.
Πρὸ τῆς χειροτονίας, ὁ ὑποψήφιος διάκονος προσφώνησε
τὸν ἐπίσκοπο, εὐχαριστώντας τὸν Θεό, τὸν ἐπίσκοπο, καθὼς
καὶ τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἦταν ἕως σήμερα
συμπαραστάτες στὴ ζωή του καὶ ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ τὸν πρωτοσύγκελό του, ἀρχιμανδρίτη Βαρνάβα
Θεοχάρη. Ο επίσκοπος ἐν συνεχεία ὁμίλησε παραινετικα πρὸς τὸν διάκονο καὶ
ἐνθυμούμενος τὴν δική του χειροτονία κατέληξε ἐπαναλαμβάνοντας ὅτι τοῦ εἶπε
τότε ὁ Μητροπολίτης Νικαίας Ἀλέξιος "κρύψε τὸν ἑαυτό Σου γιὰ νὰ φανεῖ ὁ
Χριστός".
Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἡλιουπόλεως Γεώργιος Χατζηδάκης, ὁ πρόεδρος τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου Παναγιώτης Βιδάλης καὶ οἱ ἀντιδήμαρχοι Ἰωάννης
Ποῦλος καὶ Κωσταντίνος Σεφτελής.
Ὁ νέος διάκονος νυμφευμένος με τὴν νοσηλεύτρια Αἰκατερίνη Τσαπάρα,
γεννήθηκε στὸν Χολαργὸ Ἀττικῆς στὶς 16 Σεπτεμβρίου 1990 καὶ κατοικεῖ ἀπὸ τότε
στὴν Ἡλιούπολη. Μετὰ τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς στὴν Ἡλιούπολη, φοίτησε στὸ
Ἐκκλησιαστικὸ ΙΕΚ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ὑπηρέτησε τὴν
στρατιωτικὴ θητεία του στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ τὸ 2010 κατόπιν Πανελλαδικῶν
ἐξετάσεων εἰσῆλθε στὸ τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς σχολῆς
Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου ἔγινε πτυχιοῦχος.
Ὑπῆρξε ἱερόπαις, κατηχητής, ἐπίτροπος καὶ ἱεροψάλτης τοῦ Ι.Ν.Ἄγ.Νικολάου
Ἡλιουπόλεως ἀπὸ τὸ 2001-2016, και στὶς 6 Δεκεμβρίου 2006 ἐκεί χειροθετήθηκε
ἀναγνώστης ἀπὸ τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο. Ἀπὸ τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 2016 ἕως καὶ τὴν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ διετέλεσε ἱεροψάλτης τοῦ Ι.Ν. Ἄγ. Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως.
Ἡ χειροτονία μεταδόθηκε τηλεοπτικὰ ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ δίαυλο ECCLESIATV.GR:
https://ecclesiatv.gr/ekklisia/item/arxieratiki-theia-leitourgia-kai-xeirotonia-i-n-agias-marinas-ilioupoleos21-11-2021 Φωτογραφίες: https://bit.ly/3l0XfyG

Ὁ νέος διάκονος θὰ παραμείνει ἄμισθος, ἀφοῦ τὸ κράτος, δὲν προσλαμβάνει πλέον τοὺς κληρικούς, ὡς
ἔχει ὑποχρέωση ἀπὸ τὴν δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἡ ἐνορία θὰ ἀναλάβει τὴν μισθοδοσία
του. Πρὸς τοῦτο θὰ δημιουργηθεῖ ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ γίνεται
πράξη τὸ τί διδάσκει ἡ Καινὴ Διαθήκη λέγοντας: «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ
ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίω συμμερίζονται; οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε
τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. (Α’ Κορινθίους Θ’ 13,14) Μὲ τὰ λίγα των
πολλῶν στὸ ἁρμόδιο κυτίο, θὰ μπορέσει ὁ ναὸς, σέ δύσκολους καιρούς, νὰ καταβάλει μισθὸ καὶ
ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς γιὰ τὸν νέο καὶ φερέλπιδα κληρικό.

ΑΞΙΟΣ διάκονε π. Γεώργιε !

