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Μνήμη παιδομάρτυρος Γαβριὴλ

Δελτίο τύπου τῆς 6ης Μαΐου 2021

Ὁ μικρὸς
ἅγιος Γαβριὴλ
ἐκ Πολωνίας
τιμήθηκε μὲ
μετάθεση τῆς
ἑορτῆς του
στὴν
ἐκκλησιαστικὴ
κοινότητα τῆς
Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως.
Ἡ ἑορτὴ μετατέθηκε ἀπὸ τὶς 20 Ἀπριλίου
τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα.
Ὁ μητροπολίτης Βρεσθένης Θεοκλητὸς
χοροστάτησε στὸν ἑσπερινό της Ἀγάπης
ὅπου συμψάλθηκαν καὶ τὰ ἑσπέρια τοῦ
παιδομάρτυρος.
Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου ὁ
ἱεράρχης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ
εὐχήθηκε στοὺς πιστούς της ἐνορίας ἀλλὰ
καὶ στοὺς ἑορτάζοντες ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ
ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, ἐνῶ
ἐμνήσθη τοῦ κατὰ σάρκα πατέρα τοῦ
Γεώργιου
καὶ
τοῦ
ἀρχιεπισκόπου
Χριστόδουλου
ὁ
ὁποῖος
τὸν
εἶχε
χειροτόνησε διάκονο τὴν ἡμέρα μνήμης
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Ὁ Μητροπολίτης Θεοκλητὸς ἱερούργησε καὶ
τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ τέλεσε
τὴν Θεία Λειτουργία τὸ βράδυ τοῦ μεγάλου
Σαββάτου.
Στὴν ἐνορία ἔγιναν καὶ δύο λειτουργίες τὸ
πρωὶ τὴν Κυριακή του Πάσχα γιὰ νὰ
ἐξυπηρετηθοῦν περισσότεροι ἀπὸ τοὺς
εὐλαβεῖς ἐνορίτες. Διπλὲς ἀκολουθίες
ἔγιναν καὶ ὅλη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα γιὰ τὸν
αὐτὸ λόγο.
Φωτογραφίες στήν πίσω σελίδα.

ἀνακυκλώνουμε

Στὴν ἐνορία
μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες,
λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ἡ συμμετοχή στη λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς
κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται με κωδικό μετακίνησης 5, μὲ χρήση
ἀπολυμαντικοῦ, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ διπλή
προσωπίδα (μάσκα) καί ἀποστάσεις ἀνά 2μ.

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς.
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 19 & Παρασκευή 21/5 κατάλυση ἐλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ σήμερα 19.00
> Ἑσπερινὸς, καθημερινὰ στὶς 19:00
> Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 8:00
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 8:00 πρωί.
Παρασκευή 21/5, Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Σάββατο 22/5, Παύλου καὶ Δημητρίου τῶν ἐν Τριπόλει νεομαρτύρων
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Α΄ Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
Κυριακή Παραλύτου, 23/5 Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ Μυροφόρου
Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ.
> Παρακλήσεις στὶς 19:30 κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία
Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 8:00 -20:00
Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων.
Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη
κατάσταση.Οἱ ἄποροι καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου,
μποροῦν νὰ λαμβάνουν δωρεὰν ἕως καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ
ἄτομο.
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.gr

Μὴ καταθλίβεσθε σὲ καμιὰ περίπτωση ἢ κάτω ἀπὸ
ὁποιαδήποτε περίσταση. Ἡ κατάθλιψη εἶναι ὁ δήμιος ποὺ
σκοτώνει τὴν ἐνέργεια, ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος μέσα στὴν καρδιά. Ἕνας καταθλιμμένος ἄνθρωπος
χάνει τὴν δυνατότητα νὰ προσεύχεται καὶ εἶναι νεκρὸς ὅσον
ἀφορᾷ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες. ( Στάρετς Ζαχαρίας )
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ

Τὸ ἱερὸν Κουβούκλιον, τὸ ὁποῖον ὑψώνεται εἰς τὸν
τόπον τοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ, εὑρίσκεται δυτικῶς
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ καταλαμβάνει
τμῆμα τοῦ δυτικοῦ μέρους τῆς Ροτόντας. Ὁ ἀρχικὸς
Τάφος εἶχε, προφανῶς, τὴν μορφὴν τῶν ἰουδαϊκῶν
λαξευμένων εἰς βράχον ταφικῶν μνημείων. Μετὰ
ὅμως τὴν ἀνακάλυψίν του ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Ἑλένην, ὁ
βράχος αὐτὸς διεμορφώθη ἀναλόγως καὶ τὸ μνημεῖον
ἔμεινεν ἐλεύθερον.
Τὴν σημερινήν του μορφὴν τὸ ἱερὸν Κουβούκλιον
ἔλαβεν τὸ 1810, ὅπως ἐπιμαρτυρεῖ ἀνάγλυφος
ἐπιγραφὴ εἰς τὴν πρόσοψίν του: ΑΝΩΚΟΔΟΜΗΘΗ ΤΟ
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΟΛΟΝ ΕΚ
ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΔΙ’ ΕΛΕΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΝ
ΕΤΕΙ, ΑΩΙ’: ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ.
Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου διαιρεῖται εἰς
δύο τμήματα, εἰς τὸν προθάλαμον, ὁ ὁποῖος καλεῖται
ἅγιος Λίθος ἢ παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγγέλου, καὶ εἰς τὸν
κυρίως νεκρικὸν θάλαμον, τὸν Πανάγιον Τάφον. Εἰς τὸ
κέντρον τοῦ προθαλάμου, εἰς μικρὰν τετράγωνον
τράπεζαν καὶ εἰς εἰδικὴν μαρμάρινην θήκην
φυλάσσεται τμῆμα τοῦ λίθου, ὅπου ἵστατο ὁ ἄγγελος
κατὰ τὴν ἀναγγελίαν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς
τὰς μυροφόρους. Τὰς τέσσαρας πλευρὰς τῆς θήκης
καὶ ἐντὸς ἰδιαιτέρων πλαισίων διατρέχει ἐπιγραφή, ἡ
ὁποία ἐξιστορεῖ τὸ γεγονός: ΑΓΓΕΛΟΣ Κ(ΥΡΙΟ)Υ
ΚΑΤΑΒΑΣ / ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΠΕΚΥΛΙΣΕ / ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ / ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ.
Ὁ Πανάγιος Τάφος ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἓναν ὀρθογώνιον
θάλαμον λαξευμένον εἰς τὸν βράχον, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν
τελευταίαν
ἀνακαίνισίν
του
ἐκαλύφθη
ὑπὸ
ὀρθομαρμαρώσεως. Τὸ καθαυτὸ μνημεῖον εὑρίσκεται
βορείως τοῦ θαλάμου καὶ καλύπτεται εἰς τὴν κυρίαν
καὶ εἰς τὴν ἄνω πλευρὰν του ἀπὸ δύο πλάκας λευκοῦ
μαρμάρου.
Εἰς τὸ ἱερὸν Κουβούκλιον τελεῖται καθημερινῶς ὑπὸ
τῶν Ὀρθοδόξων Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ
Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιεῖται ὡς ἁγία Πρόθεσις καὶ
ὁ ἅγιος Λίθος ὡς ἁγία Τράπεζα. Εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν
παραμένει ἄγρυπνος φρουρὸς Ἁγιοταφίτης μοναχός,
διασφαλίζων τὰ δικαιώματα τῆς Ἀδελφότητος εἰς τὸ
ἱερότερον προσκύνημα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.

