
 

" Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν 
τελευταῖο αὐτοκράτορα καὶ τοὺς 
πεσόντες κατὰ τὴν ἅλωση τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως - 01.06.2020 
Μὲ πένθιμη 
κωδωνοκρουσία 
τὸ μεσημέρι τῆς 

29ης Μαΐου 
2020, 
ὁλοκληρώθηκαν 

οἱ ἐκδηλώσεις 
μνήμης γιὰ τὴν 
ἀποφράδα 

ἡμέρα, στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα τοῦ 

ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως. Τὸ πρωὶ τελέστηκε Θεία 

Λειτουργία ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ 
ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου στὸ 

τέλος τῆς ὁποίας, ὁ Μητροπολίτης 
Βρεσθένης Θεοκλητὸς τέλεσε 
ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν τελευταῖο 

αὐτοκράτορα καὶ τοὺς πεσόντες κατὰ 
τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ὅπως ἔθος ὑπάρχει στὴν 

ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας καὶ τὴν προηγούμενη Κυριακὴ 
ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τῆς ἅλωσης, 

φέτος 24 Μαΐου 2020, τελέστηκε 
ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ στὶς τρεῖς 
θεῖες λειτουργίες ποὺ ἔγιναν στὸ ναό. 

Ὁ πίνακας ποὺ φιλοτεχνήθηκε πρὶν ἀπὸ 
χρόνια στὸ Οὐζμπεκιστᾶν, μὲ τὴ μορφὴ 
τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ τὴν 

ὑπογραφή του στὸ κάτω μέρος αὐτοῦ, 
δέσποζε μέσα στὸ ναὸ κατὰ τὴν τέλεση 
τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῶν 

μνημοσύνων.  
  

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : προσαρμοσμένα στὶς 

κρατικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ ἕως 9/7 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.  

Νηστειοδρόμιο: Ἀπὸ τῆς Δευτέρας 22/6/2020, ἀρχίζει  

ἡ νηστεία γιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Δευτέρα, Τρίτη καὶ 
Πέμπτη κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατο καὶ Κυριακὴ 

κατάλυση ἰχθύος. Κατὰ νεότερη παράδοση κατάλυση ἰχθύος 
ὅλες τὶς μέρες ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

> Ἑσπερινός & Ὄρθρος, καθημερινὰ καὶ Σαββάτο 19:00 

Τὴν Δευτέρα πρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ τελεσθεῖ εἰδικὴ δέηση 

ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τοῦ ποιμενάρχου μας 
κ. Ἱερωνύμου, ἒπ΄ εὐκαιρία τῶν ὀνοματηρίων του. 

Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 

Τὴν Δευτέρα 15 Ἰουνίου στὶς 18:30 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία 
τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση 

τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς πανελλήνιες καὶ 
ὅποιες ἄλλες ἐξετάσεις. 
 

> Παρακλήσεις στὶς 18:30 κάθε Τετάρτη στὴν 
Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00 
> Μία Λειτουργία  

Παρασκευή 19/6, στίς 8:30 Ἰούδα Θαδαίου ἀποστόλου 
Σάββατον 20/6 στίς 8:30 Μεθοδίου Πατάρων 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακή αγίων Αγιορειτών, 21/6,  Ἰουλιανοῦ μάρτυρος. 
Α΄ Λειτουργία 7:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου  

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ 
ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες, 

λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ 
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. 
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 (email), ἀπο ck.agmarina@gmail.com

Ἔτος 17ο Φύλλο 37o  
14 Ἰουνίου 2020 

http://www.agmarina.gr/


Ἡ τιμὴ τῆς προσκυνηματικῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὴν 

ἐτήσια ἑορτὴ τοῦ Παρακλήτου, ἦταν ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναίμακτη 

θυσία ποὺ προσέφερε στὸν πανάγιο Τριαδικὸ Θεὸ, ὁ Μητροπολίτης 

Βρεσθένης Θεοκλητός, τὴν Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος 8 Ἰουνίου 

2020, στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 

Μὲ συλλειτουργοὺς του, τοὺς ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ 

Εὐσέβιο Μεάντζια, ὁ Μητροπολίτης ἀπευθύνθηκε στοὺς πιστοὺς 

ποὺ προσῆλθαν στὸ ναὸ μὲ λόγους παραμυθίας καὶ 

παρακλήσεως καὶ τοὺς εὐλόγησε προτρέποντας καὶ 

εὐχόμενος "τότε μόνο θὰ ἀλλάξει ἡ ζωή μας, ὅταν ἀλλάξουν 

οἱ συμπεριφορές μας, ὅταν ἐπιτρέψουμε στὸ πανάγιο 

Πνεῦμα νὰ κυριαρχήσει στὴν ζωή, στὴν καρδιὰ καὶ στὴ 

σκέψη μας. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη, μαζὶ μὲ 

τὰ χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα". 

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνὸς Φυλακτὸς ἐξυπηρέτησε τὴν 

αὐτὴ ἡμέρα λειτουργικὰ τὸν ναὸ Ἀναστάσεως κοιμητηρίου 

Ἡλιουπόλεως καὶ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης 

ἄλλη ἐνορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. 

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι δωρεὰ τῶν μακαριστῶν 

Νικολάου καὶ Κωνσταντίνας 

Ἰατροῦ, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν 

ἐποχὴ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ 

Ναοῦ προσέφεραν ἐκ τοῦ 

ὑστερήματός τους, σημαντικὰ ἔργα στὸ ναό μας. 

Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως 

 

 


