ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί
Ἔτος 19ο - Φύλλο 12o – 19 Δεκεμβρίου 2021

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

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες ἀπό
Κ.Υ.Α., γίνεται μὲ ἀποστάσεις, κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ διπλή προσωπίδα
ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους καί μὲ προυπόθεση ἐμβολιασμό, νόσηση ἢ ἀρνητικὸ
διαγνωστικὸ ἔλεγχο. Γιὰ τὸ τελευταῖο δὲν θὰ γίνεται ἔλεγχος ἀπὸ τὸν ναό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Δευτέρα 20/12, Ὄρθρος 9:00. Θεία Λειτουργία μέ ἑσπερινό στίς 17:00
Τρίτη 21/12, Ὄρθρος 9:00. Θεία Λειτουργία μέ ἑσπερινό στίς 17:00
Τετάρτη 22/12, Ὄρθρος 9:00. Θεία Λειτουργία μέ ἑσπερινό στίς 17:00
Πέμπτη 23/12, Ὄρθρος 9:00.
Οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων μέ προηγούμενα τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸν ὄρθρο καὶ
Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου μέ ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ 17.00 ἕως 20.30.
Παρασκευή 24/12, 7:00 Θεία Κοινωνία γιὰ ἐργαζομένους, δηλαδὴ μόνο γιὰ ὅσους

ἐργάζονται τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐκκλησιασθοῦν.
Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου μέ ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων στίς 7:30

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παρασκευή 24/12

Α΄ Θεία Λειτουργία μέ όρθρο 17:00 -20:00 Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης

Σάββατο 25/12

Β΄ Θεία Λειτουργία 6:30–8:00 Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Γ΄ Θεία Λειτουργία 8:30 –10:00 Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Δ΄ Θεία Λειτουργία 9:30 –11:00 Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

Ὁ δίσκος ποὺ θὰ περιαχθεῖ καὶ στὶς τέσσερεις Θεῖες Λειτουργίες, θὰ ἀφορᾶ τὸ πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐνίσχυση
τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν ποὺ ἀποκτοῦν 3ο παιδὶ στὴ Θράκη. Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν κατὰ δύναμη συνδρομή Σας

Ὁ Ἑσπερινὸς θὰ γίνει μὲ τὴν Δ΄ Λειτουργία ὁπότε ὁ ναὸς θὰ παραμείνει ἀνοιχτὸς ἕως τὶς 14:00 καὶ ἐν
συνεχεία γιὰ προσκύνημα στὸ παρεκκλήσι δίπλα στὸ καμπαναριὸ ἕως τὶς 20:00.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στις 26/12
θά γίνουν δύο
Κυριακὴ μετά Χριστοῦ Γεννήσεως 26/12, Σύναξις Θεοτόκου
Α΄ Λειτουργία με όρθρο 7:30–10:00π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
Ἑσπερινὸς στὶς 17:00
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00, μετὰ τὸ ἅγιο 12ήμερο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
Γιὰ νὰ νοιώσουμε τὸ ἅγιο Δωδεκαήμρου δὲν χρειάζονται μονάχα ὑλικὲς φροντίδες.
Πρέπει νὰ φροντίσουμε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν πνευματική μας προετοιμασία. Πολὺ θὰ
μᾶς βοηθήσει ἡ νηστεία, ἡ τακτικὴ παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μὲ
ὑποδειγματικὴ εὐλάβεια καὶ ἡ ἐξομολόγηση. Μὴν ἔρχεστε νὰ μεταλάβετε ἀπὸ ἔθιμο,
ἀλλὰ μὲ κατάλληλη προετοιμασία.
Ἐπειδὴ ὁ Ναὸς μᾶς τὶς ἡμέρες αὐτὲς δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ ὅλους τούς πιστοὺς, ἀφοῦ οἱ
ὑγειονομικὲς ἐντολές, μᾶς περιορίζουν ἀπὸ τὴν τήρηση ἀποστάσεων ἀλλὰ καὶ μὲ
ἀνώτατο ὅριο παρισταμένων. Παρακαλοῦμε προγραμματίστε τὴν συμμετοχή Σας καὶ
τὶς προηγούμενες ἡμέρες.
Εὐχὲς καὶ δῶρα ἀπὸ τὸ 3ο Νηπιαγωγεῖο Ἡλιουπόλεως

Ξεκίνησε ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης
Ὁ Ἔρανος Ἀγάπης γίνεται μία φορὰ τὸ χρόνο καὶ κάθε Δεκέμβριο
ἀπ' ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
γιὰ τὴν στήριξη τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν εὐάλωτων κοινωνικῶν ὁμάδων.
Φέτος θὰ διεξαχθεῖ μόνο ἐντός του Ναοῦ ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου
τὶς Κυριακὲς στὶς Θεῖες Λειτουργίες & τὸν νεωκόρο καθημερινὰ 8.00 -14.00.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ - ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
Τὸ τραπέζι τῶν πτωχῶν πρέπει νὰ γεμίσει καί τά Χριστούγεννα. Στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει τὸ καλάθι γιὰ
τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας. Χρειαζόνται ὅμως καὶ νωπά. Καθημερινὰ 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.

Γιὰ τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου μας.
Ὁ νέος διάκονος θὰ παραμείνει ἄμισθος, ἀφοῦ τὸ κράτος, δὲν
προσλαμβάνει πλέον τοὺς κληρικούς, ὡς ἔχει ὑποχρέωση ἀπὸ
τὴν δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἡ ἐκκλησιαστική
μας κοινότητα θὰ ἀναλάβει τὴν μισθοδοσία του. Πρὸς τοῦτο θὰ
δημιουργηθεῖ ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ
ὅλων μας θὰ γίνεται πράξη τὸ τί διδάσκει ἡ Καινὴ Διαθήκη
λέγοντας: «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ
ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίω
συμμερίζονται; οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον
καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. (Α’ Κορινθίους Θ’ 13,14)
Μὲ τὰ λίγα των πολλῶν στὸ ἁρμόδιο κυτίο, τὸ εὐλόγημενο ἀπὸ τὸν Χριστὸ δίλεπτό τῆς χήρας, θὰ
μπορέσει ὁ ναὸς, σέ δύσκολους καιρούς, νὰ καταβάλει μισθὸ καὶ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς γιὰ τὸν νέο
καὶ φερέλπιδα κληρικό.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2022
Προμηθευτεῖτε τὰ ἡμερολόγια Σας γιὰ τὸ 2022 ἀπὸ τὴν ἐνορία Σας.
Ὑπάρχει ἕνα μικρὸ κέρδος γιὰ τὴν συντήρηση τοῦ Ναοῦ. Μὲ τὰ ἔξοδα ποὺ προκύπτουν ἀρκετά, κάποτε
βρίσκονται δωρητές, κάποτε προσπαθοῦμε ἀπὸ τὶς προσφορὲς τῶν πιστῶν γιὰ τὸ κερί, κάποτε μένουμε μὲ
χρέη. Τώρα προέκυψε ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ κλιματιστικοῦ του γραφείου τοῦ ναοῦ. Καταστράφηκε ἀπὸ
βραχυκύκλωμα. Τὸ κόστος θὰ ξεπεράσει τὰ € 600,00 εὐρώ. Ἐνῶ πρέπει νὰ συντηρηθοῦν καὶ μηχανὲς
διαλογῆς κερμάτων καὶ παρασκευῆς καφὲ γιὰ τὰ μνημόσυνα. Ἤδη μὲ κόστος €300.00 εὐρὼ συντηρήθηκε
καὶ ἀποκαταστάθηκε ὁ πολυέλαιος τοῦ γυναικωνίτη, ἐνῶ μὲ δωρεὰ τοῦ
ἠλεκτρολόγου μας, θὰ βάλουμε εὐχαριστήρια διαφήμισή του προσεχῶς,
τοποθετήθηκαν οἱ νέοι λαμπτῆρες του. Μὲ δωρεὲς ἀντικαταστάθηκε
ἐπίσης ὁ ἀπορροφητήρας τοῦ δεξιοῦ κηροδοχείου ἀπὸ τὸν Παναγιώτη
Καραμαγκάλη καὶ συντηρήθηκαν οἱ παλιοὶ κηροστάτες στὸ παρεκκλήσι
τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀπὸ τὴν Παναγιώτα Κωστοπούλου. Τοὺς
εὐχαριστοῦμε. Ἀπρόβλεπτα ἔξοδα καὶ προσβλέπουμε στὴν ἀγάπη τῶν
ἐνοριτῶν.
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 – 18:30. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ
9:30-11:30 & 17:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη
ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο. Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ λαμπτῆρες.
Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων, μέ προσυνεννόηση.

