
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 13o – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 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 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 

… Ἀδελφοί μου καὶ παιδιά μου, 
Ἡ θεία κένωση ἀπὸ τὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ πρέπει ν’ ἀποτελεῖ 
τὸ ἀσφαλές μας πρότυπο στὴ σχέση μας μὲ τοὺς ἄλλους. Χρειάζεται 
διαρκὴς ἀγώνας γιὰ προσφορὰ ἀγάπης, θυσίας, ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου 
καὶ τῶν ἀναγκῶν του, ἐκ - στάση ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας γιὰ χάρη τῶν 
ἄλλων. 

Ἰδιαίτερα στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διανύουμε, στὴν ἀνασφάλεια, τὸν πόνο, τὴ θλίψη, τὸν φόβο καὶ 
τὸν θάνατο, ἃς μὴν παύσουμε νὰ παραμένουμε ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλον μὲ ἀγάπη, ἐλπίδα, κατανόηση 
καὶ ὑπομονή, στηρίζοντας, προσέχοντας καὶ διαφυλάσσοντας «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους», κυρίως ὅμως, 
ἐναποθέτοντας τὴν ἐλπίδα μας στὸν Γεννηθέντα Κύριο. 
Ἃς ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς μεταξὺ μας ἑνότητος, παραμένοντας μακριὰ ἀπὸ κάθε εἴδους 
ἀκρότητες καὶ φανατισμοὺς καί, πρωτίστως, ἃς παραμένουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν Προαιώνιο Θεό, τὸν 
Παλαιό των Ἡμερῶν, ὁ ὁποῖος νηπιάζει γιὰ μᾶς, παραμένει μαζί μας καὶ μᾶς προσφέρεται μέσα ἀπὸ 
τὴ συμμετοχή μας στὸ Πανάγιο Σῶμα Του, τὴν Ἁγία Ἐκκλησία. 
Μόνο ἔτσι θὰ ἑορτάσουμε ἀληθινὰ Χριστούγεννα, προσεγγίζοντας τὸ «καινὸ» καὶ μέγα μυστήριο καὶ 
ἀνακαινίζοντας τὴν ζωή μας. 

Σᾶς εὔχομαι χρόνια πολλά, ἁγιασμένα καὶ πανευφρόσυνα, 
γεμάτα ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ μας. 

Μὲ πολλὴ πατρικὴ ἀγάπη 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

 

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. 

 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς. 
Νηστειοδρόμιο: Ἀπὸ 25 Δεκεμβρίου ἕως 4 Ἰανουαρίου κατάλυσις εἰς πάντα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

> Ἑσπερινός, καθημερινά 17:00. 

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 9:00. 
Δευτέρα 27/12/2021,  

Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.  
Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 7:30.  
Παράκληση στίς 17:00 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
Σάββατο 1/1/2022,  
ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.  
8:00 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου  
10:30 Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξη τοῦ Νέου Ἔτους, 
Εὐλογία καὶ διανομὴ Ἁγιοβασιλειόπιττας.  

Ἑσπερινὸς στίς 20:00. 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

στις 2/1/22 θά γίνουν δύο! 
Κυριακή πρὸ τῶν Φώτων 2/1/2022,  

Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.   
8:00 Ὄρθρος, Α΄Θεία Λειτουργία. 
9:30 Β΄Θεία Λειτουργία.  

Ὁ ἅγιος Βασίλειος τῆς γειτονιᾶς μας. 
Πανήγυρις στὸ Ἐκκλησάκι  

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τῆς ὁδοῦ Δ. Γληνοὺ 27 
31/12/21 - 17:00 Ἑσπερινὸς  
1/1/2022 - 8:30 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 

Παρακαλοῦμε ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ προσέλθουν 
γιά προσκύνημα καὶ τιμὴ στὸν ἅγιο.



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 διεξάγεται 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 γεμίζει πάντα. 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 τοῦ ναοῦ μας θὰ παραμείνει ἄμισθος, ἀφοῦ τὸ κράτος, 
δὲν προσλαμβάνει πλέον τοὺς κληρικούς, ὡς ἔχει συμβατική 
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. Γιά τὰ τρέχοντα ἔξοδα καί όσα 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, Θα 
ακολουθήσουν οι άλλοι τέσσερεις με αντίστοιχο κόστος για τον καθένα. Ἀπρόβλεπτα ἔξοδα καὶ 
προσβλέπουμε στὴν ἀγάπη τῶν ἐνοριτῶν. 

 Εὐχαριστοῦμε τὴν ἐπιχείρηση ΗΛΦΩΣ γιὰ τὴν 
δωρεὰν ἠλεκτρολογικὴ κάλυψη στὶς ἀνάγκες τοῦ 
ναοῦ καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἠλεκτρολογικὸ 
χριστουγεννιάτικο διάκοσμο 

Εὐχαριστοῦμε τὴν ἐπιχείρηση ΛΑΜΠΡΟΣ γιὰ 
τὴν προσφορὰ τοῦ ἀντισηπτικοῦ διαλύματος γιὰ 
τὶς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ ὅλη τὴν περίοδο τῆς 
Ὑγειονομικῆς κρίσης
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.  


