
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

  Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης     Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη    Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

...ἡ  Ἐνορία μου μὲ
Ἔτος 16ο Φύλλο 16
20  Ἰανουαρίου 2019

καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 > Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 18:00. 
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30 τὸ πρωί. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο 
ἀπό τίς 7:30 τό πρωί. 

 Παρασκευή 25  Ἰανουαρίου, 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
  Σάββατο 26  Ἰανουαρίου, 
Ξενοφῶντος καὶ Μαρίας  
καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν  
Ἀρκαδίου καὶ Ἰωάννου
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ -Ζακχαίου.  
27 Ἰανουαρίου, Ἀνακομοιδῆ 
λειψάνων Ἰω. Χρυσοστόμου.  
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου  
καὶ τῶν ἐν  Ἰμιοῖς καὶ Κινάρῳ  Ἡρώων. 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. 
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 

> Παρακλήσεις στὶς 18:00 
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα,  
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο

> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων  
7:30 -20:30 Ἀπόδειπνο  
καί Χαιρετισμοί Παναγίας 20:00 

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ 
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 γιὰ παιδιά  
5-18 χρόνων καὶ για  Ἱερόπαιδες.  
Γιά ἀπόφοιτους Λυκείου στὶς 19:00 

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Παρασκευή στὶς 19:00. 

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, 
Ἁγίας Μαρίνης 39 



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),  

ἀπό ck.agmarina@gmail.com

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.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ  ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις 
ἂν δὲν μὲ  θέλεις  ἀνακύκλωσε μὲ - Στὸ ναὸ μᾶς 
κάντε ἀνακύκλωση λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν. 

Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα  καὶ φιάλες (νεροῦ)  
καὶ κουτία ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).

Ἐπιπλέον εὐχαριστῶ ὅσους προμηθευτήκατε 
ἡμερολόγια ἀπὸ τὴν ἐνορία μας. Ἀπὸ τὸ μικρὸ κέρδος 
τοὺς μποροῦμε νὰ στηρίξουμε τὶς μεγάλες ἀνάγκες 
συντήρησης καὶ λειτουργίας τοῦ Ναοῦ. Ὑπάρχουν 
ἀκόμα τὰ ἡμερολόγια μαγνῆτες ποὺ πρώτη φορὰ 
φτιάξαμε καὶ μπορεῖτε νὰ τὰ βάλετε σὲ ὁποιαδήποτε 
μεταλλικὴ ἐπιφάνεια καὶ κάθε μέρα νὰ ἀλλάζετε τὸ 
φύλλο καθὼς καὶ τὰ μηνιαῖα ἡμερολόγια τοίχου. Χθὲς 
παραλάβαμε καὶ τὰ ἡμερολόγια τσέπης καὶ εἶναι στὴ 
διάθεσή σας μὲ τὸ ἐτήσιο πρόγραμμα τοῦ ναοῦ καὶ 
πρόβλεψη νὰ εἶναι σημειωματάριο γιὰ τὶς ἀσχολίες 
σας. Μὲ 2 εὐρὼ μπορεῖτε νὰ τὸ ἔχετε πάντα κοντά Σας 
μὲ πολλὲς πληροφορίες καὶ προσευχές.

Νὰ εὐχαριστήσω ἀκόμα ὅσους φέρνεται ροῦχα τὰ 
ὁποῖα προωθοῦμε σὲ πολυτέκνους καὶ ἄλλες εὐπαθεῖς 
ὁμάδες, Σᾶς ἀναγγέλλω ὅτι πρὶν κλείσει ὁ Γενάρης, ἕνα 
φιλανθρωπικὸ κατάστημα μὲ ροῦχα καὶ ὑποδήματα θὰ 
λειτουργεῖ στὸ ναό μας.

Εὐχαριστὼ  ὅσους συνδράμετε στὶς προσκλήσεις 
ἐλέους, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἑταιρεία σκλήρυνσης κατὰ 
πλάκας μὲ τὴ συμμετοχή σας στὴν ἐκδήλωση ποὺ 
ἔγινε, γιὰ τοὺς πυροπληκτους ἀδελφούς μας μὲ τὴν 
οἰκονομικὴ συνδρομή σας πρὸς ἐνίσχυσή τους. Ἤδη 
ἔχει προγραμματιστεῖ μὲ τὴν ἄφιξη ἀπὸ τὴν Πολωνία 
καὶ τὴν Βραζιλία ἀντίστοιχα ἀντιπροσωπειῶν νὰ γίνει 
ἡ παράδοση καὶ τῶν ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ πρωτοβουλία μᾶς 
συγκεντρωθέντων χρημάτων, ὅπως ἤδη ἔγινε καὶ μὲ 
ἐκεῖνα ποὺ συγκεντρώσαμε, χρήματα καὶ εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης στὴν Γερμανία, ὅταν ἤμασταν μὲ τὸν π. 
Δαμασκηνὸ ἀπὸ ἕναν μήνα τὸ περασμένο καλοκαίρι σὲ 
ἀντικατάσταση ἐκεῖ ἐφημερίων. Ἐπίσης θέλω νὰ ξέρετε 
ὅτι ξεκίνησε ἡ παράδοση 180 τόνων τροφίμων, εἰδῶν 
ὑγιεινῆς καὶ παιδικῶν εἰδῶν, στοὺς πρόσφυγες καὶ 
τοὺς παράτυπα εἰσελθόντες στὴν Ἑλλάδα οἰκονομικοὺς 
καὶ πολιτικοὺς μετανάστες στὴν Μακεδονία καὶ 
τὴν Θράκη. Αὐτὸ μετὰ ἀπὸ ἐνέργειές μας πρὸς τὴν 
Πολωνικὴ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία τελικὰ μὲ μέριμνα τοῦ 
ἴδιου του Πρωθυπουργοῦ της, Ματθαίου Μοραβιέτσκι 
παραχώρησε τὸ παραπάνω ὄγκο ὑλικῶν, στὴν χρήση 
τοῦ ὁμωνύμου της ἐνορίας ἱδρύματός μας,  ὥστε αὐτὰ 
νὰ διατεθοῦν μέσω τῶν τοπικῶν  Ἱερῶν Μητροπόλεων. 
Εἴμαστε περήφανοι γιὰ αὐτό, γιατί μπορεῖ νὰ μᾶς 
κατηγοροῦν ὡς φασίστες ἐπειδὴ ὑπερασπιστήκαμε 

τὴ μοναδικότητα τῆς Μακεδονία μας ἢ νὰ μᾶς λένε 
ἀκροδεξιοὺς γιατί δὲν τοὺς ἀρέσει ἡ ἀλήθεια, ὅμως 
ξέρουν καλὰ καὶ ἐκεῖνοι καὶ ὅλοι Σας, ὅτι οἱ ἐκ τῶν 
τοπικῶν παραγόντων αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιοχῆς 
παίζουν μὲ τὰ λόγια, ὅμως δὲν μποροῦν σὲ τίποτα νὰ 
σταθοῦν ἀπέναντί μας, ἀφοῦ εἶναι γυμνοὶ καὶ γυμνοὶ 
θὰ παραμείνουν ἐφόσον δὲν τοὺς ἀρέσει ἡ ἀλήθεια καὶ 
νομιμότητα σὲ λόγους καὶ ἔργα. Τὸ ὅτι δὲν ἀνήκουμε 
σὲ κόμματα καὶ παρατάξεις τὸ δήλωσαν, ἀνήμερά της 
γιορτῆς τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, κάποιοι ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους δὲν τὸ περίμενες. Ἐμεῖς ἐργαζόμαστε 
ἀπὸ ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ οἱ 
διῶκτες μόνο ἀπὸ ἰδιοτέλεια.  Ἂν κάνουμε λάθη, 
ζητᾶμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ δικό Σας. Νὰ ξέρετε 
ὅλοι, ὅτι τὴν καταδίκη μας ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο 
Ἡλιουπόλεως, στὴν ὁποία ὁ νῦν Δήμαρχος ἀπαίτησε 
καὶ ὀνοματικὴ ψηφοφορία, τὴν θεωροῦμε καύχημα 
καὶ τιμή μας. Οἱ ἀρνητὲς τῆς  Ἐκκλησίας στὴν πόλη 
μας, συμπλέοντας μὲ τοὺς ἀθέους ποὺ θέλουν νὰ 
ἀπαλείψουν τὴν ἀναφορὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὸ 
Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, νὰ ξέρουν ὅτι καὶ τὴν καρδιὰ νὰ 
μᾶς ξεριζώσουν, Χριστὸ καὶ  Ἑλλάδα θὰ βροῦν μέσα, 
ἐνῶ ἐκεῖνοι θὰ καταλάβουν τὶς θέσεις ἀπαξίωσής τους 
ἀπὸ τὴν ἱστορία, δίπλα στοὺς διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς  Ἐκκλησίας του.

Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Καλὴ μετάνοια σὲ ἀρνητὲς  
καὶ διῶκτες. Καλὸ Φωτισμὸ σὲ ὅλους μας».                                       

Πρεσβύτερος Σεραφεὶμ 

Υ.Γ. Ἡ παρουσία στὸ Ναὸ τοῦ Κώστα Καλούδη, 
προέδρου τῆς ΚΑΦΑΔΗΛ, ἑνὸς ἐκ τῶν 24 Δημοτικῶν 
Συμβούλων ποὺ καταδίκασαν τὸν ἀγώνα μας γιὰ τὴν 
Μακεδονία, δὲν παραθεωρήθηκε ἠθελημένα. Οἱ 
συμπροσευχὴ τῶν ὑπολοίπων πρώην καὶ νῦν θεσμικῶν 
παραγόντων, εἶχε δηλωθεῖ ἀπὸ τηλεφωνήματά τους 
ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἡμέρα καὶ εἶχαν καταγραφεῖ 
στὴν ὁμιλία ποὺ ἑτοιμάστηκε ξημερώματα τὴν 
ἑορτῆς. Καταλαβαίνουμε ὅτι ἔρχονται ἐκλογές, ἀλλὰ 
αὐτο δέν σημαίνει ότι οἱ παπάδες εἶναι ὑποχρεωμένοι 
νὰ γνωρίζουν τὰ ὀνόματα κάθε ἐπισκεπτόμενου ὡς 
κομήτη τὸν Ναό, ἔστω καὶ ἂν εἶναι γνώριμος στοὺς 
παλιούς.

Θεοφανείων χαιρετισμὸς (Β΄μέρος)


