
 
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  

Ἔτος 19ο - Φύλλο 34o – 22 Μαΐου 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 

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  
29 ΜΑΪΟΥ 1453 

 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ   
Ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ 29η Μαΐου 
καί θὰ τιμηθεῖ φέτος μὲ ἰδιαίτερη ἱκεσία πρὸς τὴν Παναγία 
Ὀστρομπράμσκα - φρουρός τῆς πύλης, νὰ ἔρθει ἀρωγὸς στοὺς 
ἀδελφούς μας στὴν Οὐκρανία. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ  

 

Κυριακὴ 29 Μαΐου 2022 

7.30 Ὁ ἐπίσκοπος Κομανῶν Μιχαὴλ, Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριαρχείου στὴν Οὐκρανία, μὲ ἕδρα τὸ Κίεβο, θὰ χοροστατήσει καί θά 

τελέσει τὴν Α΄ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο γιὰ τὸν τελευταῖο 

Αὐτοκράτορα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαικῆς Αὐτοκρατορίας Κωνσταντῖνο 

Παλαιολόγο καὶ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ 

γιὰ ὅλους τους ἀδελφοὺς ὀρθόδοξους ποῦ χάθηκαν καὶ χάνονται στὸν 

ἀδελφοκτόνο πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. 

10.30 Μὲ τὴν παρουσία ἀντιπροσωπείας 

τοῦ Πολωνικοῦ κοινοβουλίου καὶ τοῦ ἐν 

Πολωνία Ἱδρύματος Ἁγία Μαρίνα μετὰ τὴν 

Θεία Λειτουργία θὰ σχηματιστεῖ λιτανευτικὴ πομπὴ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς 

Παναγίας Ὀστρομπράσκα καὶ θὰ κατευθυνθοῦμε στὸ φιλανθρωπικὸ 

κατάστημα «Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς» γιὰ νὰ τελέσουμε τὸν 

ἁγιασμὸ γιὰ τὰ ἐγκαίνια του, σὲ μία συμβολικὴ κίνηση ἀνθρωπιᾶς ποὺ 

θὰ ἀφιερωθεῖ στὸν Οὐκρανικὸ λαό.  

19.30 Τὸ ἀπόβραδο τῆς ἡμέρας 
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ναοῦ 
μας θὰ πραγματοποιηθεῖ 
μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωση 
ἄφιερωμενη στοὺς οὐκρανοὺς 

ἀδελφοὺς ποῦ φιλοξενοῦνται στὴν ἐνορία μας καὶ στὴν ὁποία ὁ 
Σύλλογος Κρητῶν Ἡλιουπόλεως θὰ χορέψει χοροὺς τῆς 
λεβεντογένας Κρήτης καὶ θὰ ἀκολουθήσει παραδοσιακὴ 
συναυλία ἀπὸ τὸ Οὐκρανικὸ μουσκὸ συγκρότημα "Bud΄mo. Τὸ 
μουσκὸ συγκρότημα "Bud΄mo (νὰ ζήσουμε), εἶναι μιὰ ὁμάδα 
ἐπαγγελματιῶν μουσικῶν καί γιά πολλὰ χρόνια το συγκρότημα 
περιοδεύει στὴν Εὐρώπη προωθώντας τὴ λαϊκὴ μουσικὴ τῆς 
Οὐκρανίας. 



Ἡ Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν! 
Κάποιος ὑπέβαλλε στὸν διάσημο Νεύτωνα, τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: 

- Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μεταβάλλεται σὲ σκόνη. Εάν πραγματικὰ ὑπάρχει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ποιὸς 
θὰ τὴν μαζέψει, γιὰ νὰ δώσει στὶς ψυχὲς νέα σώματα; 

Ὁ Νεύτωνας δὲν ἀπάντησε. Πῆρε μιὰ χούφτα ρινισμάτων σιδήρου, τὴν ἀνακάτεψε μὲ ψιλὴ ἄμμο καὶ 
ρώτησε: 
- Ποιὸς θὰ μαζέψει πάλι, αὐτὰ τὰ ρινίσματα; 

Καὶ ἐνῶ κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τοῦ ἀπαντήσει, πῆρε ἕναν μεγάλο μαγνήτη, τὸν κράτησε πάνω ἀπὸ 
τὸ μίγμα καὶ τότε τὰ ρινίσματα μετακινήθηκαν καὶ κόλλησαν στὸν μαγνήτη. 
Καὶ τότε ὁ Νέυτωνας μὲ σοβαρὸ ὕφος λέει: 

- Εκείνος ποῦ ἔχει δώσει αὐτὴ τὴ δύναμη σὲ ἕνα ἀδρανὲς ἀντικείμενο, δὲν μπορεῖ νὰ δώσει μιὰ δύναμη 
μεγαλύτερη στὶς ψυχές μας, ὅταν θὰ χρειαστοῦν νὰ ἐνδυθοῦν τὴν ἀφθαρτοποιημένη σκόνη; 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 
Σήμερα θὰ τελεστεῖ τὸ τριετὲς μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἐφημερίου 
στὸ ναό μας, πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουὴλ Βασιλάκη καὶ τῆς 
πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης, καθώς καὶ τοῦ ἤρωως Κωνσταντίνου 

Ἠλιάκη . 
 

 

 
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καί Παρασκευή, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου
 

Ἑσπερινὸς,  

καθημερινά στὶς 19:00,  
Ὄρθρος, καθημερινά στίς 9:00 

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 
Τὴν Δευτέρα 23 Μαΐου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ 

ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων 
μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες 

ἐξετάσεις. 

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30  
 

> Παρακλήσεις στὶς 19:00  

κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα καί  
κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30. 
 

Τετάρτη 25/5 Γ΄εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου. 

25η ἐπέτειος ἐγκαινίων παρεκκλησίου Ἁγίου 
Νεκταρίου.  
Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ γίνει στὸ παρεκκλήσι.  

Παρασκευή 27/5 Ἑλλαδίου μάρτυρος,  
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ὁσίου. 
Σάββατο 21/5, Νικήτα Χαλκηδόνο 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, 29/5,  
Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Ὑπομονῆς ας.  

Α΄ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  
Β΄ Θ. Λειτουργία 9:45 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου. 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Σήμερα γιορτή λήξεως. 
 

«Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς». 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 29/5/2022 – 10.30 
Λειτουργεί σὲ νέο χῶρο στὴν γωνία τῶν ὁδῶν Διγενῆ 12 

καὶ Καρέα τό κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων 

ρούχων, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00μμ. καὶ 

Παρασκευὴ  5.00μ.μ. ἕως 6.30μ.μ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιὰ τὴν 

ἀδιάκοπη προσφορὰ ρούχων, τὰ ὁποῖα προωθοῦνται σὲ 

φυλακές, ἱδρύματα ψυχικῆς ὑγείας καὶ ἄλλες ὀργανώσεις 

γιὰ παιδιά. 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 20:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  19:30.  
Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 17:30-19:00. 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 


