
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 20ο - Φύλλο 25o – 19 Μαρτίου 2023 

 

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Διεύθυνση: Διγενῆ 20, 163 44 Ἡλιούπολη.  

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. 

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖο: ck.agmarina@gmail.com 
 

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821                             25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

 
 
 
 
 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα 20, Τρίτη 21, Τετάρτη 22, Πέμπτη 23 & Παρασκευὴ 24 Μαρτίου, ἀνέλαιος.               
Σάββατο 25 Μαρτίου κατάλυσις ἰχθύος, Κυριακή 26 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς μὲ χαιρετισμοὺς τοῦ Σταυροῦ σήμερα στὶς 18:00. 
Ἀναστάσιμος καὶ ἀποδόσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὸ Σάββατο 25/3 στὶς 18:00 
> Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός, κάθε μέρα 9:00  
> Μέγα ἀπόδειπνο  
στὶς 18:00: Δευτέρα 20/3, Τρίτη 21/3, Πέμπτη 

23/3 καὶ τὴν Τετάρτη 22/3, στὶς 19:00.  
> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ἀπὸ τὶς 18:00 Τετάρτη 22 Μαρτίου.  

> Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 24/3 7:30, ἐπὶ 

ἐπετείω χειροθεσίας ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Μεάντζια. 

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Δ΄ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  

Παρασκευὴ 24 Μαρτίου 2023, θὰ γίνουν μὲ τον 

Ἑσπερινό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 

17:30 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.  
 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ  
Τὰ εἰκονίσματα Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου θὰ ἀνθοστολιστοῦν 
καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται 
ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως τὶς προσφορές Σας.  
 

Σάββατο 25 Μαρτίου Εὐαγγελισμός τῆς 
Θεοτόκου, Ὄρθρος Θεία Λειτουργία στὶς 7:30. 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ  - Δοξολογία στὶς 9:30. 
• Τρισάγιο καὶ κατάθεση στεφάνου στὸ μνημεῖο τῆς 
πλατείας Ἀνεξαρτησίας 10:30. 
• Ἐπίσημη Δοξολογία Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου 11:00.  
• Τρισάγιο στὸ ἡρῶο τῆς Πόλης. Καταθέσεις στεφάνων. 
11:30.  
• Μαθητικὴ Παρέλαση ἐπὶ τῆς λεωφόρου Εἰρήνης 12:00. 

 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ  
26 Μαρτίου 2023, Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριήλ 

Α΄ Λειτουργία μέ ὄρθρο 6:30 – 10:00π.μ.  
ναός Ἁγίας Μαρίνης.  

Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ.  
παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου 

 

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
 

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & 

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Στὸ πνευματικὸ 

κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39. 
 

 ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ  

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ  
Τὸ τραπέζι τῶν πτωχῶν πρέπει νὰ γεμίζει πάντα. Στὴν 

εἴσοδο τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει τὸ καλάθι γιὰ τρόφιμα 

μακρᾶς διαρκείας. Χρειαζόνται ὅμως καὶ νωπά. 
Καθημερινές 9 - 11 στο Φιλόπτωχο. Ἐνισχύσατε καὶ 
Σεῖς εἴτε φέρνοντας τρόφιμα στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, 

εἴτε δίδοντας χρήματα λαμβάνοντας ἀπόδειξη, εἴτε 
ρίπτοντας τὸν ὀβολόν σας  

στὰ κυτία τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ 

ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ λαμπτῆρες

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς, Σαρωνικοὺ 12 Χαλικάκι, Τηλέφωνο 210 9757403 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΑΘΗ κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων, Διγενῆ 12 καὶ Καρέα. 



Μὲ αἴτημα τὴν κατάπαυση τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία 
Τὸ Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 ὁλοκληρώθηκαν οἱ 

προσευχητικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς καταθέσεως στὸ ναὸ 

τῆς ἁγίας Μαρίνης, τοῦ εἰκονίσματος τῆς Παναγίας 
Ὀστρομπράμσκα, οἱ ὁποῖες ἀφιερώθηκαν ἐφέτος στην κατάπαυση 

τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία, ἕνα χρόνο μετὰ τὴν κήρυξή του. 

Στοὺς φετινοὺς ἑορτασμοὺς λόγω τοῦ πολέμου δὲν συμμετεῖχε 
ἀντιπροσωπεία τοῦ Πολωνικοῦ κράτους, μὲ τὴν ἐλπίδα σύντομα νὰ 

καταπαύσει το κακὸ καὶ νὰ βρεθοῦν προσκυνητὲς ξανὰ στὸ 

εἰκόνισμα τοῦ ναοῦ μας, τὸ ὁποῖο εὐλαβοῦνται ἐκτός των Πολωνῶν 

καὶ Λιθουανῶν, ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Σλαβικῆς Βορείου Εὐρώπης. 
Οἱ προσευχητικὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τὴν Κυριακὴ 12 

Φεβρουαρίου μὲ πανηγυρικὸ ἑσπερινὸ καὶ ἱερὰ παράκληση στὴν 

Παναγία ἀπὸ τὸν ἐφημέριο πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Μεταξά. 
Στὶς 15 Φεβρουαρίου τελέστηκε, πρὸ τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τῆς 

Παναγίας, πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία ἀπὸ τὸν πρόεδρο 

τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητός μας, ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ 
Δημητρίου. 

Τὴν ἑπομένη, ἡμέρα τῆς ἀναμνήσεως τῆς καταθέσεως λειτούργησε 

στὸ ναὸ ὁ γραμματεὺς τῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς κοινωνικῆς πρόνοιας 

καὶ εὐποιίας, ἀρχιμανδρίτης Χερουβεὶμ Μουστάκας μὲ 
συλλειτουργούς, τὸν πότε διάκονο στὸ ναό μας, ἀρχιμανδρίτη 

Νεκτάριο Γαλαριώτη, πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ 

ἁγίου Τρύφωνος Κολωνοῦ καὶ τὸν ἐκ τῶν ἐφημεριῶν τοῦ ναοῦ 
ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου. 

Τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου στὴν A  ́Θεία Λειτουργία, ἑορτάστηκε 

ἡ μνήμη τῆς ὀσιομάρτυρος Φιλοθεής της Ἀθηναίας καὶ ἔγινε 
μνημόσυνο γιὰ τοὺς διακονήσαντες, τοὺς δωρητὲς καὶ τοὺς 

διακονηθέντες στό ἐνοριακὸ φιλόπτωχο, μὲ ἱερουργούς τον πρόεδρό 

του πρωτοπρεσβύτερο Λάμπρο Ξεσφύγγη καὶ τὸν 

ἐνορίτη πρωτοπρεσβυτερο Ἀθανάσιο Κολοκυθά, ἐφημέριο Δωρικοῦ 
Φωκίδος. Στὴν Β΄Θεία Λειτουργία στὸ ὑποκείμενο τοῦ ναοῦ 

παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἑορτάστηκε πανηγυρικὰ ἡ 

Παναγία Ὀστρομπράμσκα μὲ ἱερουργὸ τὸν ἐπίσκοπο Βερενίκης 
Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ὡς πρόεδρος τοῦ 

ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας παρέλαβε τὸ εἰκόνισμα 

ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ δωρητῆ ἐπισκόπου στὶς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1997.  

Ὁ ἐπίσκοπος Βερενίκης μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς ἀρχιμανδρίτες 
Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ Εὐσεβιο Μεάντζια καθὼς καὶ τὸν 

πρεσβύτερο Βασίλειο Ταξιαρχιώτη τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ 

ἐκήρυξε τὸν Θεῖο λόγο. Πρὸ τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε 
λιτανεία τὰ ἱερᾶς εἰκόνος, πέριξ του ναοῦ. Ἀκολούθησε τὸ 

μνημόσυνο τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου, τέως Βασιλέως τῶν 

Ἑλλήνων, τοῦ Πατριάρχου πρώην Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου καὶ τῆς 
ἀνιψιᾶς τοῦ ἐπισκόπου Βερενίκης μακαριστῆς Γεωργίας. 

Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ 

εὐχαρίστησε τὸν ἐπίσκοπο, θύμισε σὲ ὅλους το γεγονὸς τῆς 

καταθέσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καὶ ἐπέδειξε ἱερὰ ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα 
προέρχονται ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἐπίσκοπο 

Χρυσόστομο και ανέφερε ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ἦτο διάκονος στὶς 

οἰκογενειακὲς τελετὲς τοῦ Βασιλέως, στὸν γάμο του καὶ στὴν βάπτιση τοῦ πρώτου του τέκνου, ἐνῶ μὲ τὴν ἐνορία 
τῆς ἁγίας Μαρίνης σὲ προσκύνημα στὰ Ἱεροσόλυμα εἶχαν συλλειτουργήσει μὲ τὸν μακαριστὸ Πατριάρχη στὴν 

γιορτὴ τοῦ Σταυροῦ. Ἐπιπλέον ἀνακοίνωσε ὅτι στὸ ἑξῆς θὰ τελεῖται τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς κοιμήσεώς των, 

μνημόσυνο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἀρχηγοὺς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ τὸ 1935 ποὺ ἱδρύθηκε ὁ ναὸς καὶ μετὰ 
καὶ ἀντίστοιχα γιὰ τοὺς προέδρους καὶ δημάρχους Ἡλιουπόλεως, κάτι ἀντίστοιχο ποὺ τελεῖται ἀπὸ χρόνια γιὰ τοὺς 

Ἀρχιεπισκόπους τῶν Ἀθηνῶν καὶ ποιμενάρχες τῆς ἐνορίας μας. Τέλος πληροφόρησε τοὺς ἐνορίτες για την κλοπὴ 

τῶν ἐξωτερικῶν μονάδων κλιματισμού του ναοῦ, ἡ ὁποία διαπιστώθηκε τὸ πρωί της Κυριακῆς 

Ἡ προσευχὴ συνεχίστηκε τὸ ἀπόγευμα μὲ παράκληση πρὸς τὴν Παναγία ἀπὸ τὸν ποτὲ ἐφημέριό του ναοῦ, 
ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνὸ Φυλακτό, πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίας Σκέπης 

Παπάγου.  

Τὸ Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ πρόναου, ὅπου ἐτέθη σὲ προσκύνημα γιὰ 
ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἐπέστρεψε στὴν μόνιμη θέση της.   


