
  

Τοῦ ἁγίου Στεφάνου 
στὴν ἁγία Μαρίνα 

Ἑορτάστηκε ἡ 
μνήμη τοῦ 
ἁγίου 
πρωτομάρτυρα 
Στεφάνου, στὸ 
ὁμώνυμό του 
παρεκκλήσιο, 
ἐντός του ναοῦ 
τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως. 
Τὸ βράδυ τῆς 
26ης 
Δεκεμβρίου 
2019, ἔγινε 

πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς ἀπὸ τὸν 
Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου. 
Ἀνήμερα τελέστηκε Θεῖα Λειτουργία 
τὸ πρωὶ καὶ ἱερὰ παράκληση τοῦ 
ἁγίου το ἀπόγευμα, ἀπὸ τὸν 
πρωτοπρεσβύτερο Λάμπρο 
Ξεσφύγγη μὲ τὴ συμμετοχὴ 
πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. 
Κατὰ τὴ θεία λειτουργία ἔγινε 
μνημόσυνο τοῦ προτρίτα 
κοιμηθέντος Μητροπολίτου Ἀχελώου 
Εὐθυμίου καὶ γιὰ τὸν 
πρωτοπρεσβύτερο Στέφανο 
Ἀβραμίδη γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου, ὁ 
κτίτορας τοῦ ναοῦ, 
πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος 
Παπαντώνης, ἀφιέρωσε τὸ 
παρεκκλήσι στὸν Ἅγιο Στέφανο. 
 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε 
μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, 

ἀλουμίνιο, πλαστικὸ καὶ χαρτὶ 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Ἀρχιμανδρίτες  

Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.             

Νηστειοδρόμιο:   
Τετάρτη 22 κατάλυση ἐλαίου & Παρασκευή 24/1 νηστεία 

> Ἑσπερινός καθημερινά 18:00. 

> Ὄρθρος, καθημερινά 8:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.  

Δευτέρα 20 Ἰανουαρίου,  
Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.  
Σάββατο 25 Ἰανουαρίου,  

Γρηγορίου Θεολόγου.  
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακὴ ΙΒ Λουκᾶ, 26 Ἰανουαρίου,  

Ξενοφῶντος καὶ Μαρίας καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν  
Ἀρκαδίου καὶ Ἰωάννου 
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 -20:00  
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  

Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας 
Μαρίνης 39.  
 

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 κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο 

(email), ἀπο ck.agmarina@gmail.gr

Ἔτος 17ο Φύλλο 16ο 
19 Ἰανουαρίου 2020 

\\ 2020 

 

http://www.agmarina.gr/


 Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, 
ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου, τὴν 26η Δεκεμβρίου 2019, μετὰ 
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τὴ «Συνάξη τῆς 
Θεοτόκου» προσκάλεσε κάποιους ἀπὸ τοὺς συνεργάτες τοῦ ναοῦ καὶ 
μαζὶ καὶ μὲ τὸν ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιο Μεάντζια, νὰ μεταβοῦν στὸ 
κοιμητήριο Ἡλιουπόλεως γιὰ νὰ τελέσουν ἐπιμνημόσυνη δέηση πρὸ 
τοῦ μνήματος τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουὴλ Βασιλάκη, 
παλαιοῦ ἐφημερίου στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης.  
Ὀργανώθηκαν δύο ὁμάδες καὶ θὰ χρησιμοποιοῦσαν δύο αὐτοκίνητα, 
γιὰ νὰ φτάσουν στὸ κοιμητήριο. Το πρῶτο ἔφυγε καὶ γιὰ τὸ δεύτερο 
προέκυψαν δύο καθυστερήσεις. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν τὸ θαῦμα ποὺ 

ἀκολούθησε. 
Ἐνῶ ἔφτασαν στὸ κοιμητήριο οἱ ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ καὶ 
Εὐσέβιος γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὸ τρισάγιο, ὁ ἱερεὺς παρακάλεσε τὸν 
διάκονο Δημήτριο – νεωκόρο τοῦ κοιμητηρίου, νὰ μεταβεῖ στὸ 
ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ φέρει ἕνα ἁγιασματάριο, γιὰ νὰ 
διαβαστεῖ ἡ σχετικὴ συγχωρητικὴ εὐχὴ γιὰ ἱερεῖς. «Ἐμεῖς θὰ 
ξεκινήσουμε καὶ ἐσὺ ἔλα». Καὶ ἐνῶ γυρίζει ὁ διάκονος νὰ 
μεταβεῖ πρὸς τὸ ναὸ τὸν ἀκοῦνε νὰ λέει: «περιμένετε, 
περιμένετε, ἔρχεται ὁ γαμπρός του» Σὲ λίγα λεπτὰ χωρὶς νὰ 
ὑπάρχει καμία προσυνεννόηση οἱ δύο θυγατέρες τοῦ 
μακαριστοῦ πατρὸς Ἐμμανουὴλ καὶ ὁ γαμπρὸς τοῦ βρισκόταν 
μαζὶ μὲ τοὺς ἐνορίτες καὶ τοὺς ἱερεῖς πρὸ τοῦ μνήματος τῶν 
πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουὴλ καὶ πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης, οἱ ὁποῖοι ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ τὸν 
παριππεύοντα χρόνο. 
Τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ ἀπὸ ὅλους καταγράφηκε τὸ συμβὰν ὡς θεία ἐπέμβαση ὥστε νὰ συναντηθεῖ ἡ 
ἐκκλησιαστικὴ οἰκογένεια τοῦ πατρὸς Ἐμμανουὴλ μὲ τὴν φυσικὴ καὶ νὰ προσευχηθοῦν μαζὶ γιὰ τὴν ἀνάπαυσή 
του, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεσβυτέρας ποὺ συμπληρώνει κὰτ΄αὐτᾶς ἐννέα μῆνες ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς της. 

 

 
Συναυλία τῆς φιλαρμονικῆς τῆς Ἡλιούπολης δόθηκε τὴν 
Κυριακὴ 29 Δεκεμβρίου 2019, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 

Νεκταρίου, τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 
Μετὰ τὴν δεύτερη θεία λειτουργία ἡ φιλαρμονικὴ 
παρατάχθηκε στὸ σολέα καὶ μὲ τὴν διεύθυνση τοῦ 

ἀρχιμουσικοῦ Χρήστου Κλάδα ἀπέδωσε μελωδίες Χριστουγεννιάτικες καὶ κάλαντα.  
Τὸ θερμὸ χειροκρότημα τῶν δεκάδων ἐκκλησιασθέντων, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ ὁ ἀντιδήμαρχος 
Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καὶ ἐθελοντισμού, Ἰωάννης Ποῦλος, ἦταν ἡ ἀνταμοιβὴ τῶν μουσικῶν. 

Ἡ συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά, ὅπως καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ποὺ προηγήθει, ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
τηλεόραση στὸν παρακάτω σύνδεσμο. https://ecclesiatv.gr/ekklisia/item/i-n-agias-marinis-ilioupoleos-29-
12-2019 

Ὁ πρόεδρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητας, ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου, εὐχαρίστησε τοὺς 
μουσικοὺς καὶ τοὺς προσέφερε ἀναμνηστικὰ δῶρα. 
 

Στὴν προσφώνησή του, ἔκανε πρόταση πρὸς τὸν διευθυντὴ τῆς Φιλαρμονικῆς, ἂν σκέφτονται νὰ δώσουν 
ἕνα ὄνομα στὴν φιλαρμονική, στὰ ὑποψήφια ὀνόματα νὰ εἶναι καὶ τοῦ ἀρχιμουσικοῦ Νίκου 
Πολυχρονόπουλου, μακαριστοῦ ἀπὸ πλέον τοῦ ἔτους, ἰδρυτοῦ τῆς προηγούμενης Φιλαρμονικῆς τῆς 

πόλεως τῆς Φιλαρμονικῆς «Ἀπόστολος Μόσχος». 
==============================================================

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΣΕΠΗΣ 2020 ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΝΑΟ
 

Ἡ Φιλαρμονικὴ Ἡλιουπόλεως στὴν ἁγία Μαρίνα 

 

Τὴν ἑπομένη τῶν 
Χριστουγέννων, σὲ 

κάποια μέρη τῆς 
Ἑλλάδος γιορτάζουν 
τοὺς Μανώληδες. 

 


