
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 21o – 20 Φεβρουαρίου 2022 

 

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 

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 
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 23/2 & Παρασκευή 25/2 νηστεία -ξηροφαγία. 
 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Γιὰ ὑγειονομικοὺς λόγους, τὴν τήρηση ἀποστάσεων καὶ τὴν ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ, θὰ γίνουν πολλὲς 
ἐπιμνημόσυνες ἀκολουθίες, σύμφωνα μὲ τὸ παρακάτω πρόγραμμα. 

Παρασκευή 26/2 Τρισάγιο στις 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ 17:30 & 18:30   
Σάββατο 27/2 Ὄρθρος Θεία Λειτουργία στὶς 7:30 - Μνημόσυνο 9.30 και 10:30.  

 

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00. Σάββατο 26/2 Ἑσπερινός &  Ὄρθρος Κυριακής στίς 17:00 
> Ὄρθρος, Δευτέρα 21, Τρίτη 22, Τετάρτη 23 καί Παρασκευή 25/2/2022 στίς 9:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30  

Πέμπτη 24/2,  Α΄& Β΄ εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου. 
Σάββατο 26/2 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ – Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρίτειδος  
Κυριακὴ 27/2 ΑΠΟΚΡΕΩ - Γελασίου μίμου, Στεφάνου γηροκόμου, Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου 

Α΄ Λειτουργία 6:30–8:00π.μ., ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Λειτουργία 8:15 –9:30π.μ., ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Γ΄ Λειτουργία 9:45 –11:00π.μ.,στὸ παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου 

> Παρακλήσεις Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα και Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> 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. 
 
 

ΑΣ 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  
 

Γιὰ τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου μας. Ὁ νέος διάκονος τοῦ ναοῦ μας θὰ παραμείνει κρατικὰ ἄμισθος. Ἡ 
ἐκκλησιαστική μας κοινότητα ἀνέλαβε τὴν μισθοδοσία του. Πρὸς τοῦτο δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ 

ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ γίνεται πράξη τὸ «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν» (Ἃ’ Κορινθίους Θ’  13). Ἤδη ἔγινε ἀνακοίνωση πρὸς τοὺς ἐνορίτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
ζητήθηκε ἡ συνδρομή τους. Οἱ ἐπώνυμες δωρεὲς μποροῦν νὰ γίνουν στὸ νεωκόρο καὶ οἱ ἀνώνυμες, στὸ 

κυτίο γιὰ τὰ ἔργα τοῦ ναοῦ. Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν ἀπόδειξη δωρεᾶς γιὰ φορολογικὴ χρήση, αὐτὸ μπορεῖ 
νὰ γίνει μὲ κατάθεση στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ στὴν τράπεζα ALPHA BANK, μὲ ἀριθμὸ IBAN: GR 
630140261026100200203937. 
 

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 μέ προσυνεννόηση τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. 



 

Μνημόσυνο γιὰ τὴν συμπλήρωση 
ἐννέα ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς τοῦ 
μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου κυροῦ 
Ἰσιδώρου Σαλάκου τελέστηκε τό 
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2022,στὸ 
ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως, ὅπου καὶ εἶχε λάβει 
νήπιο τό ἅγιο βάπτισμα.  
Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
πρόσφατα ἐκλεγεῖς καὶ 
χειροτονηθεῖς μητροπολίτης 
Κανάγκας Χαριτων, 
συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς 
ἀφρικανοὺς κληρικούς, 

ἀρχιμανδρίτη Ἀθανάσιο, πρωτοπρεσβύτερο Σαμουὴλ καὶ 
διάκονο Στέφανο, καθὼς καὶ τοὺς ἐκ τῶν κληρικῶν τοῦ 
ναοῦ, ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ διάκονο 
Γεώργιο Βάρσο, ἐνῶ συμπροσευχόμενος παρέστη καὶ 
ἔλαβε μέρος στὸ ἱερὸ μνημόσυνο, ὁ ἀρχιμανδρίτης Σέργιος 

Βαρέλιας. 
Παρέστησαν ἡ μητέρα του 
Ἐλευθερία καὶ συγγενεῖς τοῦ 
μακαριστοῦ κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος 
ὑπηρέτησε τὸ Πατριαρχεῖο 
Ἀλεξανδρείας, στὸ Κάιρο, τὴν Ἀθήνα 
καὶ στὴ Γουινέα καὶ συνεπεία 
αὐτοκινητιστικοῦ ἀτυχήματος 
κὰθ΄ὁδὸν γιὰ ἱεροπραξία στὴν 
παρίσθμια πόλη τοῦ Σουέζ, κατέληξε 
τὴν 15η Φεβρουαρίου τοῦ 2013. 

Κατὰ τὸ κοινωνικὸ μίλησε γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ καὶ τὸν μακαριστὸ ὁ ἀρχιμανδρίτη 
Ἰσίδωρο, ὁ διάδοχός του ὡς πρωτοσύγκελος του μητροπολίτου Γουινέας Γεωργίου, 
ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Καγιέμπε Μπαντίμπανγκα. (Θὰ δημοσιεύσουμε τὴν ὁμιλία 
στὸ τεύχος τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, στὰ πλαίσια τῆς ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς.)                                                          συνεχίζεται στὸ ἑπόμενο φύλλο. 
 
  

 

Εὐχαριστοῦμε τὴν ἐπιχείρηση ἑστιάσεως 

παραδοσιακό σουβλάκι  

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ  

Λεωφόρος Ἀλ.Παναγούλη 16 – 210 973 9042 

γιὰ τὴν προσφορὰ, τὴν περίοδο τῆς πρόσφατης 
κακοκαιρίας, δωρεὰν ἱκανῆς ποσότητας 
κρεάτων γιὰ τὸ συσσίτιο τοῦ ναοῦ. 


