
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: 
Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης.  
 

Ἐφημέριος θὰ βρίσκεται στὸ ναὸ  

κατόπιν συννενοήσεως. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 

 
> ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ἀπὸ τὶς 18:00 Τρίτη 17 Μαρτίου  
Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 
 

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ΄ΣΤΑΣΗ  
Παρασκευὴ 20 Μαρτίου,  
18:30 στὴν Ἁγία Μαρίνα.  
 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 π.μ. 
Σάββατο 21 Μαρτίου, Θωμὰ Κων/πόλεως.  
 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακὴ Γ΄Νηστειῶν, Σταυροπροσκύνησεως  

22 Μαρτίου, Δροσίδος μάρτυρος  
καὶ τῶν πέντε Παρθένων 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ  

Θεία Λειτουργία  
8:30–10:00π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  
 

 
 

Ἀναστολὴ καὶ ἀκύρωση 
Μετὰ τὴν κρατικὴ ὁδηγία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
γνωρίζουμε στοὺς ἐνδιαφερόμενους ὅτι ὁ βρεφονηπιακὸς 
σταθμὸς "Ἡ ἁγία Μαρίνα" καὶ τὸ πνευματικὸ κέντρο, τοῦ 
ἱεροῦ ναοῦ ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, ἔκλεισαν. 
 

Οἱ γονεῖς τὸν νηπίων θὰ ἐνημερωθοῦν διὰ τοῦ τύπου, γιὰ 
τὴν ἔναρξη λειτουργίας τῶν σχολείων. 
 

Καμία ἐκδήλωση, μάθημα ἢ δραστηριότητα δὲν θὰ γίνει 
καὶ στὸ πνευματικὸ κέντρο ἕως τέλη Μαρτίου. 
 

Ἀπὸ 12.3.2020 καὶ ἕως τέλος Μαρτίου, διακόπτεται ἡ 
παροχὴ συσσιτίου ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως. Ἤδη προετοιμάστηκε ξηρὰ τροφὴ γιὰ 
στοὺς σιτιζόμενους καὶ ὑλικὰ γιὰ νὰ μαγειρεύουν στὰ 
σπίτια τους. 
 

Ἐπιπλέον διακόπτεται καὶ ἡ χρήση τῆς αἴθουσας 
δεξιώσεων τοῦ ναοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ὑπάρχει γιὰ 
τὴν περίοδο αὐτὴ ἡ δυνατότητα γιὰ παροχὴ τῆς 
συλλυπητήριας δεξίωσης μετὰ τὰ μνημόσυνα. 
 

Τὰ προγραμματισμένα εἴδη μνημόσυνα θὰ γίνουν στὸ 
ναό, χωρὶς τὴν συλλυπητήρια δεξίωση. 
Ματαιώνονται γιὰ τὸ ἴδιο διάστημα οἱ προσκυνηματικὲς 
ἐκδρομὲς καθὼς καὶ οἱ συνάξεις πνευματικοῦ 
προβληματισμοῦ καὶ νεολαίας ποὺ ἦταν 
προγραμματισμένες γιὰ τὴν Κυριακὴ 15.3.2020. 
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Δὲν θὰ ἀλλάξει πρὸς τὸ παρὸν τὸ πρόγραμμα Θείας 
Λατρείας τοῦ ναοῦ καὶ θὰ τελεσθοῦν τὰ 
προγραμματισθέντα μυστήρια καὶ τελετές. 
 

Παρακαλοῦνται οἱ ἡλικιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς νὰ μὴν 
ἐκκλησιάζονται. Ἐφόσον θέλουν νὰ μεταλάβουν θὰ 
μεταβαίνει ὁ ἱερεὺς στὸ σπίτι τους. 
 

Ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ ὁ χαιρετισμὸς τῶν 
κληρικῶν συνιστᾶται νὰ γίνονται μὲ ἐπίνευση καὶ ὄχι μὲ 
ἀσπασμό. 
 

Κατὰ τὴν παραμονὴ στὸ ναὸ  σὲ ὥρα λατρείας ἡ μή, νὰ 
κρατοῦνται ἀποστάσεις ἀπὸ ἄλλους ἐκκλησιαζόμενους. 
 

Ὁ ναὸς εἶναι θεραπευτήριο καὶ θὰ εἶναι ἀνοιχτὸς στὸ 
ὡράριό του, ὅμως τὸ γραφεῖο του θὰ λειτουργεῖ κατόπιν 
συνεννοήσεως μὲ τοὺς ἐνδιαφερομένους.  
 

Ὑπακούοντας στὸ κράτος καὶ συμμορφούμενοι στὶς 
ἐντολὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προσευχόμεθα γιὰ ταχεία 
ἀπέλαση τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία. 

Ἔτος 17ο Φύλλο 24ο 

15 Μαρτίου 2020 



 

- ἀρχιμναδρίτης Ἀνανίας Κουστένης : Ἐμφανίστηκε ὁ Ἅγιος 
Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς καὶ εἶπε γιὰ τὸν κορονοϊό. Νὰ πεῖς στοὺς 
Ἕλληνες νὰ μὴ φοβοῦνται τὸν κορωνοϊό. Καὶ ἂν νοσήσει 
κανεὶς νὰ προσευχηθεῖ σὲ μένα καὶ θὰ τὸν φροντίσω.

ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ λεπρός. 
Ἀπολυτίκιον Ήχος α .́ 

Νικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν 
ἀσκήσει ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι ὡς ἄλλος γὰρ 
Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ δόξῃ 
ἐστεφάνωται παρ  ̓Αὐτοῦ, θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις 
τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος· 
χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψάνων σου. 
 

Τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου 
 

Τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἕνας νέος Ἅγιος, ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ λεπρός, τοῦ ὁποίου ἡ ἁγιοκατάταξη 
ἔγινε τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2012. 
Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος γεννήθηκε στὰ Χανιά, τὸ 1890. Οἱ γονεῖς του, ἁπλοὶ καὶ εὐλαβεῖς χωρικοί, 
πέθαναν ἐνωρὶς καὶ τὸν ἄφησαν ὀρφανό. Ὅταν σὲ ἡλικία 13 ἐτῶν ξεκίνησε νὰ ἐργάζεται σὲ κουρεῖο, 
ἐμφάνισε τὰ πρῶτα σημεῖα τῆς νόσου Χάνσεν, δηλ. τῆς λέπρας. Ὁ κατὰ κόσμον Νικόλαος σὲ ἡλικία 
16 ἐτῶν ἔφυγε γιὰ τὴν Αἴγυπτο, λόγω του ὅτι τὰ σημάδια τῆς ἀσθένειας τοῦ γίνονταν ὁλοένα καὶ πιὸ 
ἐμφανῆ, καὶ δὲν ἤθελε νὰ κλειστεῖ στὸ νησὶ τῆς Σπιναλόγκας, ὅπου ἀπομόνωναν τότε τοὺς λεπρούς. 
Ἀργότερα, μὲ τὴ μεσολάβηση ἑνὸς κληρικοῦ, ἀναχώρησε ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια γιὰ τὸ νησὶ τῆς Χίου. 
Στὴ Χίο ὁ Νικόλαος ἔφθασε τὸ 1914, σὲ ἡλικία 24 ἐτῶν καὶ εἰσήχθη στὸ λεπροκομεῖο, ὅπου σύχναζε 
στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Λαζάρου. Ἐκεῖ γνώρισε τὸν π. Ἄνθιμο Βαγιανό, τὸν μετέπειτα Ἅγιο Ἄνθιμο, 
ὁ ὁποῖος ἀφοῦ διεῖδε τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀφοσίωσή του στὴ μοναχικὴ ζωή, τὸν 
ἔκειρε μοναχὸ καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Νικηφόρος. 
Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ζοῦσε μὲ γνήσια ὑπακοή, αὐστηρὴ νηστεία καὶ ἐργαζόταν στὸν κῆπο τοῦ 
νοσοκομείου. Προσευχόταν τὴ νύχτα ὧρες ἀτελείωτες, κάνοντας μετάνοιες ἀμέτρητες, 
προσπαθώντας νὰ ἔχει καλὴ γνώμη γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους. Τὸ 1957 μεταφέρθηκε μὲ ἄλλους 
ἀσθενεῖς, στὸ Αἰγάλεω στὴν Ἀθήνα. Ἐκεῖ γνώρισε τὸν πρώην λεπρὸ π. Εὐμένιο, ὁ ὁποῖος ἔγινε 
ὑποτακτικός του π. Νικηφόρου. 
Πολλοὶ ἄνθρωποι συνέρρεαν στὸ ταπεινὸ κελλί του γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν πνευματικά. Τὸ πρόσωπό του, 
ἐνῶ ἦταν φαγωμένο ἀπὸ τὰ στίγματα τῆς ἀσθένειας καὶ τὶς πληγές, ἐντούτοις ἔλαμπε ἀπὸ τὸ 
ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὅσοι τὸν ἄκουγαν ποὺ ἔλεγε «Ἃς εἶναι δοξασμένο τὸ Ἅγιο Ὄνομα 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ», ἔπαιρναν μεγάλη χαρά. 
Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ἐκοιμήθη στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 1964. Τὰ Ἱερά του Λείψανα, μετὰ τὴν ἀνακομιδή, 
βρέθηκαν ἄφθαρτα καὶ νὰ εὐωδιάζουν γιὰ τὴν παρηγορία τῶν ἀνθρώπων, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. 

 

Κατάστημα διάθεσης ρουχισμοῦ  

λειτουργεῖ στὸ ναὸ γιὰ ἀπόρους δωρεὰν καὶ λοιποὺς με συμβολικὸ τίμημα 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΜΑΤΡΙΟΥ   

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. 

Στο ναό τῆς ἐνορίας, ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ, 

 ἠλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) καὶ χαρτί 

mailto:ck.agmarina@gmail.gr

