ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί
Ἔτος 19ο - Φύλλο 17o – 23 Ἰανουαρίου 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

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
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.

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς.

Νηστειοδρόμιο: 26 και 28/1 νηστεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00.
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 9:00 τὸ πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30
Τρίτη 25 Ἰανουαρίου,
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
Πέμπτη 27 Ἰανουαρίου,
Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰω. Χρυσοστόμου.
Σάββατο 29 Ἰανουαρίου
Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου.
> Παρακλήσεις στὶς 17:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λόγω ἀσθενειῶν τοῦ κλήρου τοῦ ναοῦ δύο

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά –30/1, ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ.
Α΄ Λειτουργία 6:30 – 9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, θὰ τελεσθεῖ μνημόσυνο τοῦ
Ἀρχιεπίσκοπου Χριστοδούλου +28.1.2008 καὶ
τῶν ἡρωῶν τῶν Ἰμίων Χριστοδούλου,
Παναγιώτου & Ἒκτορα + 31.1.1996.
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ.
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
17.00 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ.
> 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 κρατικά ἄμισθος. Ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα θὰ ἀναλάβει τὴν μισθοδοσία του.
Πρὸς τοῦτο δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ
γίνεται πράξη τό «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν» (Α’ Κορινθίους
Θ’ 13). Σὲ αὐτὸ τὸ ταμεῖο θὰ κατατεθεῖ καὶ τὸ μικρὸ κέρδος ἀπὸ τὴν διάθεση τῶν ἡμερολογίων
μας.

Ὅσοι κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της, μὲ σκοπὸ δῆθεν νὰ βοηθήσουν
γιὰ τὴν διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Οὔτε, βέβαια τὸν
Χριστό. Τότε ἀγαπᾶμε τὴν Ἐκκλησία, ὅταν μὲ τὴν προσευχὴ μας ἀγκαλιάζουμε κάθε μέλος της καὶ
κάνουμε, ὅ,τι κάνει ὁ Χριστός. Θυσιαζόμαστε, ἀγρυπνοῦμε, κάνομε τὸ πᾶν, ὅπως Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος
«τὶς λοιδορίες δὲν τὶς ἀνταπέδιδε, καὶ ὅταν ἔπασχε δὲν ἀπειλοῦσε» (Α' Πετρ. 2,23).
(Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης)
Πολλὲς φορὲς λένε κατηγορίες γιὰ τοὺς ἱερεῖς. Ἀλλὰ καὶ οἱ παπάδες ἄνθρωποι εἶναι. Μπορεῖ ἕνας
ἄνθρωπος νὰ ἔσφαλε στὴ ζωή του, δὲν φταῖνε καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καὶ ἕνας παπὰς μπορεῖ νὰ
ἔσφαλε, δὲν φταῖνε ὅλοι οἱ παπάδες. Ἀλλὰ «μὴν κρίνετε » λέγει ὁ Χριστὸς «ἴνα μὴ κριθῆτε», διότι
μὲ τὸ μέτρο ποὺ κρίνουμε θὰ κριθοῦμε μιὰ μέρα. Ποιοὶ εἴμαστε ποῦ θὰ κρίνουμε; Νὰ κάνουμε
προσευχή, νὰ φωτίζει ὁ Θεὸς τὸν κάθε ἄνθρωπο. Ὅσο μποροῦμε νὰ συγχωροῦμε.
(Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης)
Πολλοὶ κατηγοροῦν τοὺς παππάδες, γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητάς τους καὶ ἐξαιτίας αὐτῆς, δὲν πᾶνε
στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ἐξομολογοῦνται. Ἅμα ὅμως τοὺς πεῖς, νὰ κρατήσουν ἕνα σκουριασμένο
σύρμα ποὺ εἶναι στὴν μπρίζα, δὲν θὰ τὸ κρατήσουν. Καταλάβατε; Ἐπειδὴ εἶναι σκουριασμένο τὸ
σύρμα, δὲν περνάει τὸ ρεῦμα; Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὸν παππά. Γιατί πίσω ἀπὸ κάθε ἁμαρτωλὸ
παππά, κρύβεται ὁ Ἰησοῦς, ποὺ κάνει τὸν παππὰ παντοδύναμο, ὅσο καὶ ἁμαρτωλὸς καὶ νὰ εἶναι
καὶ τοῦ δίνει τὸ δικαίωμα νὰ τελεῖ ὅλα τα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, μέσω τῶν ὁποίων μεταδίδεται
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν ἀναστέλλεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλότητα τοῦ παππᾶ.
Ἀκούω πολλοὺς ποὺ πλανῶνται ἀπὸ ἄγνοια καὶ λένε: Ἐγὼ πιστεύω στὸ Θεὸ καὶ στὸ Χριστό. Στοὺς
παππάδες δὲν πιστεύω! Αὐτοὺς δὲν τοὺς παραδέχομαι...! Ὁ Χριστὸς τί εἶπε σὲ αὐτὴν τὴν
περίπτωση; Αὐτὸς ποὺ δὲν παραδέχεται ἐσὰς (ἀπευθυνόμενος στοὺς μαθητές Του καὶ ἐννοώντας
τοὺς παππάδες), Ἐμένα δὲν παραδέχεται. Καὶ ὅποιος δὲν παραδέχεται Ἐμένα, δὲν παράδεχεται καὶ
Αὐτὸν ποὺ μὲ ἔστειλε [Ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντα μέ.
(Λουκᾶς 10,16)]. Ἑπομένως ἀντίχριστος καὶ ἀντίθεος εἶναι αὐτὸς ποὺ ὁμιλεῖ κατὰ τοῦ κλήρου.
Ἐδῶ ὁ Χριστὸς ἀπὸ τοὺς 12 μαθητὲς ποὺ ἐπέλεξε, ὁ ἕνας τὸν πρόδωσε (Ἰούδας), ὁ ἄλλος τὸν
πούλησε (Πέτρος), ὁ ἄλλος τὸν μουρμούρισε (Θωμάς), ὁπότε πὼς ἀπαιτοῦμε οἱ παππάδες ποὺ
ἐπιλέγουμε καὶ φτιάχνουμε ἐμεῖς, νὰ μὴν ἔχουν ἐλαττώματα; Σὲ ἕναν ποὺ κατηγοροῦσε τοὺς
παππάδες, τοῦ εἶπα: Ὅταν ὁ Χριστὸς εἰσῆλθε στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐκεῖ οἱ κάτοικοι τὸν ὑποδέχθηκαν
μὲ τὰ βαϊων καὶ κλάδων. Ἄλλοι ἅπλωναν βάϊα καὶ ἄλλοι ἅπλωναν τὰ ροῦχα τους στὸ δρόμο. Ὅμως
πάνω σε αὐτὰ δὲν πάτησε ὁ Χριστός, ἀλλὰ ὁ γάϊδαρος, ποὺ ἔφερνε τὸ Χριστό. Ἔτσι καὶ ἐσὺ θὰ
πᾶς στὸν παππά, ὄχι γιὰ τὸν παππά, ἀλλὰ γιὰ Αὐτὸν ποὺ φέρει ὁ παππᾶς.
(Δημήτριος Παναγόπουλος)
Κάποτε, στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, κάποιοι εἶχαν φέρει κάποια ἔγγραφα, ποὺ ἀποδείκνυαν τὶς
ἀτασθαλίες κάποιων Ἐπισκόπων, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς τιμωρήσει. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος δὲν μπῆκε
καν στὴν διαδικασία νὰ τὰ διαβάσει. Ἁπλὰ ζήτησε νὰ ἀνάψουν μιὰ φωτιὰ καὶ ἐκεῖ νὰ κάψουν τὰ
ἔγγραφα. Συμπλήρωσε δὲ ὅτι, ἅμα ἔβλεπε ἀκόμα μὲ τὰ ἴδια τοῦ τὰ μάτια, τοὺς Ἐπισκόπους νὰ
ἁμαρτάνουν, θὰ τοὺς κάλυπτε μὲ τὴν πορφύρα του. Καταλάβατε; Ἐνῶ ἐμεῖς ποὺ λεγόμαστε
Χριστιανοί, μὲ τὴν παραμικρὴ ἀφορμὴ σπεύδουμε νὰ κατακρίνουμε τὸν παππά, ἐνῶ ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος, ὅταν ἔκανε αὐτὴν τὴ χειρονομία, δὲν εἶχε ἀκόμα Βαπτιστεῖ!.
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.

