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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 15ο Φύλλο 40
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἰούλιος 2018
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

Δὲν θέλουμε
ἄλλες
ΧΑΜΕΝΕΣ
πατρίδες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Οἱ Κληρικοὶ καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο,
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως,
Σᾶς προσκαλοῦν νὰ συνπανηγυρίσουμε, στὶς
προγραμματισμένες λατρευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς
ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτάζοντος Ναοῦ.
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
6:30 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία, Χειροθεσίες,
Μνημόσυνο τῶν Ἱεραρχῶν Ἀθηνῶν
Σεραφεὶμ καὶ Μαραθῶνος Μελίτωνος
19:00 Ἱερὸν Εὐχέλαιον

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
18:30 Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
Ἀρτοκλασίες θὰ γίνουν μόνο
τὴν παραμονή, ἀπὸ τὶς 5:00 μ.μ.
20:30 Λαϊκὸ πανηγύρι μὲ
παραδοσιακοὺς χοροὺς ἀπὸ τὴν
Χ.Λ.Ο.Η. καὶ τοὺς συλλόγους Ἀρκάδων
Ἠπειρωτῶν καὶ Κρητῶν, μὲ μουσικὴ
καὶ τραγούδι ἀπὸ τὸ συγκρότημα τῆς
οἰκογένειας Γιώργου Δαλιάνη
23:30 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία Ὄρθρος μετ΄
ἐγκωμίων στὴν Ἁγία, Θεία Λειτουργία

Ἐλᾶτε νὰ προσευχηθοῦμε μαζὶ, γιὰ τὴν
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας, τὴν πατρίδας μας. Ἐλᾶτε νὰ
ζητήσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν φωτισμὸ
ἐκείνων ποὺ χωρὶς αἰδῶ εὔκολα ἐκχωροῦν ἱερὰ
καὶ ὅσια. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ!

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
6:30 Ὄρθρος
8:00 Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία
18:30 Χαιρετισμοὶ στὴν Ἁγία
19:00 Μεθέορτος Ἑσπερινὸς
20:00 Λιτάνευσις
Ἱερῶν λειψάνων καὶ Εἰκόνος
21:00 Ἱερὰ Παράκλησις
εἰς τὴν Ἁγία Μαρίνα
22:00 Στὸ προαύλιο τοῦ
Ναοῦ, γιορτὴ ἀνακύκλωσης
μὲ παραδοσιακοὺς χοροὺς
καὶ ζωντανὴ μουσικὴ μὲ
τὸν Νίκο Ἀλεξίου καὶ τοὺς
συνεργάτες του.

ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

7:30 Ὄρθρος
– Θεία Λειτουργία
9:15 Κτητορικὸ
Μνημόσυνο

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ

Ξανά μετά ἀπὸ χρόνια
θά πανηγυρίσουμε
21/7 - 19:30
Μέγας Ἑσπερινὸς
22/7 - 8:30
Θεία Λειτουργία

Βοήθειά μας ἡ θαυματουργὸς μεγαλομάρτυς Ἁγία Μαρίνα
καί ἡ Ἁγία Μαρκέλλα.

Δὲν θὰ σταλοῦν ἰδιαίτερες προσκλήσεις, γιὰ οἰκονομικοὺς καὶ οἰκολογικοὺς λόγους

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ἐλπιδοφόρα πρὸς τὸ μέλλον

Μ

ὲ εὐχαριστήρια
ἐπιστολὴ τοῦ προέδρου
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἀρχιμανδρίτη
Σεραφεὶμ Δημητρίου, πρὸς τοὺς
Διευθυντὲς τῶν Σχολείων τῆς
περιοχῆς, ἔκλεισε ἡ συνεργασία
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τῆς
Ἁγίας Μαρίνης, μὲ τὰ σχολεῖα.
Ἐκτός τοῦ ἐκκλησιασμοῦ ποὺ σὲ
κάποια σχολεῖα ἔγινε ἐντός τους,
εἴχαμε τὴν διανομὴ ἄρτου καὶ
ἡμερολογίου σὲ ὅλους τούς μαθητὲς
στὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη
τμημάτων στὸ Ναὸ καὶ τὴν
προσφορὰ ἀναμνηστικοῦ δώρου
σὲ ὅλους τούς ἀποφοίτους τῆς
παρελθούσης σχολικῆς χρονιᾶς.
Ἡ ἀντίστοιχη χρονιὰ τῶν
κατηχητικῶν σχολείων ἄρχισε τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 2017 μὲ μιὰ νίκη
τῶν κοριτσιῶν γυμνασίου καὶ τῶν μεγαλύτερων
τάξεων τοῦ δημοτικοῦ σὲ διαγωνισμὸ ποὺ ἔκανε
τὸ περιοδικὸ <<ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ>> μὲ θέμα
<<ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ>>. Λάβαμε τὸ πρῶτο
βραβεῖο στὴν κατηγορία παιχνίδια, φτιάχνοντας
τὸ παιχνίδι τῆς ΜΟΝΟΠΟΛΗΣ σὲ παραλλαγὴ
μὲ τοὺς ἐθνικοὺς εὐεργέτες καὶ τὰ ἱδρύματα ποὺ
πρόσφεραν στὴν χώρα.
Ἡ κατηχητικὴ χρονιὰ συνεχίστηκε μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν
Χριστουγέννων καὶ τέλος Ἰανουαρίου ἡ κοπὴ τῆς

Eκκληση
πρOς
Eνορίτες
χορηγοYς

Ἁγιοβασιλόπιτας σὲ συνδυασμὸ
μὲ μεγάλη ἀναφορὰ στοὺς τρεῖς
Ἱεράρχες προστάτες τῆς παιδείας
καί μὲ δῶρα γιὰ ὅλα τά παιδία ἀπὸ
τὴν Γερμανικὴ ἐνορία τοῦ Ἁγίου
Κλήμεντος.
Τὴν Κυριακή τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως, μὲ ἀφορμὴ
τὶς ἱερατικὲς κλίσεις ὁ π. Σεραφεὶμ
συναντήθηκε μὲ τὰ κορίτσια
Γυμνασίου καὶ Λυκείου καὶ συζήτησε
μαζί τους θέματα καὶ ἀπορίες
ποὺ τοῦ ἔθεσαν. Παραμονὲς τῆς
25ης Μαρτίου τὰ κατηχητικά μας,
παρουσίασαν τὴν γιορτὴ γιὰ τὴν
ἐθνική ἀπελευθέρωση τοῦ 1821, με
τό κεντρικό της θέμα ἀφιερωμένο
στὴν Μακεδονία μας. Ἦταν
μιὰ πραγματικὰ συγκλονιστικὴ
παρουσίαση τοῦ σύγχρονου
ἱστορικοῦ γίγνεσθαι.
Πρὸς τὸ τέλος τῆς χρονιᾶς,
μετὰ τὸ Πάσχα, κάνοντας τὴν καθιερωμένη
ἐκδρομή ποὺ ἐφέτος ἔγινε στὶς κατασκηνώσεις τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, κλίσαμε τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ μὲ
τὴν ἑορτὴ λήξεως τῶν μαθημάτων. Τό ἑορταστικὸ
πρόγραμμα περιελάβανε ἀφιέρωμα στὴν ἅλωση
τῆς Πόλης, μιᾶς καὶ βρισκόμασταν στὸν μήνα
Μάιο! Ἔπειτα ἔγινε ἡ ἀπονομὴ τῶν ἐνθυμίων στοὺς
ἀπόφοιτούς τῶν κατηχητικῶν σχολείων καὶ σὲ ὅλα τα
παιδιὰ, καθώς καὶ βράβευση τῶν τακτικῶν παιδιῶν
ὅλης της χρονιᾶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς μας.

Τὸ πανηγύρι μας πλησιαζεῖ καὶ τὰ ἔξοδα του, πλέον δὲν μποροῦν
νὰ καλύπτονται μέ τὴν προσφορὰ ἀπὸ τὴν κηροδοσία.
Παρακλοῦμε ὅποιος μπορεῖ νὰ βοηθήσει, δίδοντας χρήματα στὸ
νεοκῶρο γιὰ ἀρτοκλασίες, στολισμό, ἀνμνηστικὰ σὲ ἐθελοντὲς τῶν
τοπικῶν συλλόγων κ.λπ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ Η ΑΓΙΑ ΜΑΣ!

