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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΦΩΤΑ ΟΛΟΦΩΤΑ
Σὲ τίποτα δὲν μποροῦν νὰ εἶναι συνεπεῖς 
στὸ Δῆμο μας. Μὲ βιασύνη ξεκίνησαν στὸ 
κολυμβητήριο τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων. Ὁ 
Συμπαραστάτης τοῦ πολίτη δὲν πρόλαβε οὔτε 
τὸ Ἀμήν. 12:04 ἔπεσαν τὰ παιδιὰ στὸ νερό. 
Ποιὸς τοὺς κυνηγᾶ ὥστε παραλίγο νὰ κόψουν 

καὶ τὴν ἁγιοβασιλειόπιτα, χωρὶς εὐλογία; 
Στὸ τσὰκ ἀνέτρεψαν τὸ λάθος ἀφοῦ 
σηκώθηκαν οἱ κληρικοί. Δὲν τὸ χοῦν μὲ 
τὰ τελετουργικά. Τί φταίει καὶ αὐτὴ ἡ 
παρουσιάστρια, ἄλλοι τὰ κανονίζουν. 

Φοβοῦνται τάχα πῶς θὰ τοὺς πάρει 
κάποιος τὸν Δῆμο; Στὸ ἄλλο κόσμο δὲν θὰ 

πάρουμε τίποτα μαζί μας, καὶ ἂν βρεθεῖ τάφος 
νὰ μᾶς βάλουν μετὰ ἀπὸ κανένα 15ήμερο, χωρὶς 
τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν θὰ πᾶμε στὴν μάνα 
γῆ. Κάποιοι καὶ 
χωρὶς ἐξόδιο 
ἀκολουθία. 
Φέτος 
ἐπιλέξαμε νὰ 
προσευχηθοῦμε, 
ἀνάμεσα στοὺς 
λίγους πολίτες 
ποὺ κάθε χρόνο 
συμμετέχουν 
ἀπέναντι ἀπὸ τοὺς 
συνωστισμένους παράγοντες. 
Ἦταν ὄμορφα νὰ ἀκοῦς τὰ 
σχόλια τῶν πολιτῶν, μετὰ τὴν 
ἀκολουθία. 
Στὴν ἁγία Μαρίνα παραμονὴ 
καὶ ἀνήμερα ὁ παπὰ Εὐσέβιος 
περιῆλθε κατὰ τὸ παραδοσιακὸ 
τρόπο, κατοικίες πρὸς ἁγιασμό. 
Ὁ παπὰ Λάμπρος ἐξυπηρέτησε 
μοναστήρι στὴν Βοιωτία, ὁ 
παπὰ Γιάννης ἀσθενής. Τὸ πρωὶ 
οἱ πατέρες Εὐσέβιος, Δαμασκηνὸς καὶ Βασίλειος 
ἔκαναν τὰ προβλεπόμενα τῆς ἑορτῆς στὸ ναό. Τὸ 
κρύο μας κράτησε ἐντός, ἀλλὰ παπάΔαμασκηνος 
καὶ οἱ δύο πρώην Δήμαρχοι τῆς Ἡλιούπολης, 
βγῆκαν ἔξω καὶ τρία περιστέρια πέταξαν ἀπὸ τὰ 
χέρια τους στὸν οὐρανό.  Ἁγιάστηκαν, διάβασαν 
καὶ τὴν ὁμιλία μας καὶ ὅλα μὲ τὴν χάρη τοῦ ἐν 
Ἰορδάνη φανέντος Θεοῦ. 

Καλὴ καὶ εὐλογημένη πολιτικὴ χρονιὰ
Πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου

 > Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 18:00. 

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30 τὸ πρωί. 

> ΑΓΡΥΠΝΙΑ Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου ὥρα 20:00 
καὶ ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου θὰ 
τελεσθεῖ ἀγρυπνία στὸ παρεκλήσσι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί. 
 Πέμπτη 17  Ἰανουαρίου, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. 
 Παρασκευή 18  Ἰανουαρίου,  

Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. 
 Σάββατο 19  Ἰανουαρίου, Μάρκου τοῦ Εὐγενικού 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ ΙΒ Λουκᾶ, 20 Ἰανουαρίου,  
Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. 
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 -20:30 
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ Παναγίας 20:00

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ Ἱερόπαιδες καὶ 
ἀπόφοιτους Λυκείου στὶς 19:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ  
Παρασκευὴ στὶς 19:00.

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  
& ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,  
Ἁγίας Μαρίνης 39.

> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 17:00,  
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θὰ μιλήσει στὸ Ναό μας. 
Κοπῆ βασιλοπίττας φίλων Μονῶν Τρικόρφου. 

> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ  
Κυριακὴ 14  Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 19:00  
ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θὰ συζητήσει μὲ νέους.

Λέγω
ἐγώ...



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.

Τούτη τὴν ὥρα μὲ τὸ ἁγιασμένο νερὸ θὰ λάβουμε 
τὴν εὐλογία τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος. Ἂν 

ἀφήσουμε τὸν Θεὸ νὰ 
ἐνεργήσει στὴ ζωή μας, 
περιορίζοντας τὸ ἐγὼ 
στὰ ὅσα χρειώδη καὶ 
ὄχι στὸ ὅλο της ὕπαρξής 
μας, θὰ καταλάβουμε 
τὸν ἄλλο – τὸν κάθε 
ἄλλο, ὅσο διαφορετικὸς 
καὶ ἂν εἶναι - δίπλα μας 
καὶ θὰ τὸν ἀνεχτοῦμε, 

ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πορευτοῦμε στὴν δύσκολη 
καθημερινότητα.

Φτάσαμε σὲ σημεῖο νὰ μὴν χωροῦμε πουθενά. Νὰ 
μὴν συγχωροῦμε καὶ αὐτὸ εἶναι ὅτι μᾶς λείπει , ἀφοῦ 
τὸ ἐγώ μας δὲν χωράει πουθενά. Μιᾶς καὶ ἔχουμε πολὺ 

κρύο θέλω νὰ Σᾶς μεταφέρω 
μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὰ παλιὰ 
μοναστήρια. Ἐκεῖ ὑπῆρχαν τὰ 
κελία, ὅπου ὁ κάθε μοναχὸς 
ἐντελῶς μόνος ζοῦσε τὴν 
ἄσκησή του. Ὑπῆρχαν ὅμως καὶ 
οἱ κέλες. Ἦταν μεγάλοι χῶροι μὲ 
περισσότερα κρεβάτια καὶ ἐκεῖ 
ἔβαζαν τὴν ἑστία τὴν φωτιὰ 
καὶ κοιμόντουσαν ὅλοι μαζὶ γιὰ 

νὰ ἔχουν θέρμανση καὶ λιγότερη κατανάλωση ξύλων. 
Ἃς δοῦμε ἂν σήμερα μπορεῖ αὐτὸ νὰ συμβεῖ. Βλέπετε 

τὰ παιδιά, 
μεγαλώνουν 
ἱκανοποιούμενα 
σὲ ὅλα τα θέλω 
τους, φτάνοντας 
σὲ ἡλικία γάμου, 
ποὺ ἔχει ἀνέβει 
στὸ μετὰ τὰ 
35, καὶ τότε 
μαθημένα στὰ 
δικά τους, δὲν 
μποροῦν νὰ 

μοιραστοῦν οὔτε τὴν κλίνη μὲ σύζυγο. Ἡ παρουσία 
σήμερα καὶ τῶν 3 προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος στὰ 
ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἑνότητα, σὲ 
συμπόρευση, σὲ ὅτι μποροῦμε νὰ βάλουμε ὡς πρόσημο 
τὸ σὺν στὴν ζωή μας, γιὰ νὰ τὴν κάνουμε εὐκολότερη.

Θεόδωρε Γιωργάκη, Γιάννη Ἀναγνώστου κύριοι 
πρώην Δήμαρχοι τῆς πόλης μας, Τάσο Εὐσταθίου 

ἐπικεφαλῆς δημοτικῆς παρατάξεως, Γιάννη Ποῦλε, 
Κωνσταντῖνε Σεφτελή, Παναγιώτη Βιδάλη, Γιάννη 
Ἀντζινά, κύριοι Δημοτικοὶ σύμβουλοι, Βαγγέλη 
Κοκώση πολιτευτῆ στὴν Περιφέρεια, χαιρετίζω τὴν 

παρουσία καὶ 
συμπροσευχή Σας 
μὲ τὸν λαὸ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης.

Σήμερα ἀνάγκη 
παρέστη νὰ βρεθῶ 
ἀντικαταστάτης 
ἐφημέριος, σὲ μιὰ 
μικρὴ ἐνορία σὲ 
ὑποβαθμισμένη 

περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν, στὸν Ἅγιο Τρύφωνα Κολωνοῦ, 
λόγω ἀσθένειας τοῦ ἐκεῖ ἐφημερίου. Ἔχοντας τὴν 
διακονία καὶ ὄχι τὴν ἐπιβολὴ ὡς ἀρχή, ἔφυγα ἀμέσως, 

λύνοντας τὸ πρόβλημα τοῦ κενοῦ καὶ ἀπὸ κεῖ Σᾶς 
εὐλογῶ μαζὶ μὲ ὅλους τους εὐλαβεῖς προσκυνητὲς καὶ 
ἐνορίτες τοῦ Ναοῦ μας.

Χαιρετίζουμε εὐχόμενοι τοὺς ἑορτάζοντες καὶ τὶς 
ἑορτάζουσες, ἐξαιρετικὰ τὸν Φώτη καὶ τὴν Φωτεινὴ 
Πίκουλα, συνεργάτες μᾶς μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική 
τους μικρὴ ἐπιχείρηση τὴν “Μοναστηριακὴ αὐλή”,  
ὅπου διαθέτουν ἐκκλησιαστικὰ καὶ μοναστηριακὰ 
εἰδή, στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ μας.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ὅσους συνδράμετε 
στὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης καὶ ὅσους θὰ τὸ κάνετε τὶς 
ἑπόμενες ἡμέρες παίρνοντας κουπόνια ἀπὸ τὸ 
νεωκόρο μας, τὸν ὁποῖον εὐχαριστοῦμε γιατί χωρὶς νὰ 
κάνει τὸν διακονιάρη στὴν πόρτα τοῦ Ναοῦ, δὲν θὰ 
μποροῦσε νὰ λειτουργήσει τὸ ἐνοριακό μας φιλόπτωχο 
χωρὶς προσκόμματα, ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα ἀπὸ τὰ 
ὅσα κάνουμε μὲ τὴν ἀγάπη Σας. Τὸν εὐλογοῦμε καὶ 
εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ τοῦ δίνει χαρὲς ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ 
τὰ ἐγγόνια του.

Θεοφανείων χαιρετισμὸς

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ὁ φωτισμὸς μᾶς 
ὑπὸ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, 
εἶναι σήμερα  
τὸ αἰτούμενο 
ὅλων μας.  


