
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 22o – 27 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: Κατάλυση εἷς πάντα πλὴν κρέατος ὅλη τὴν ἑβδομάδα.  

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 στὶς 18:30 
 

ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
Ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θὰ τελεσθεῖ στό ναό μας τὴν Παρασκευή 4 Μαρτίου 
καὶ ὥρα 9:30, Ἱερὸ Εὐχέλαιο. Συμπληρῶστε δεήσεις ὑπὲρ ὑγείας ἀσθενῶν καὶ ἐμπεριστάτων. 
   

Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις  
τὸ Σάββατο μνήμης πάντων των Ὁσίων των ἀσκήσει διαλαψάντων 

Γιὰ ὑγειονομικοὺς λόγους, τὴν τήρηση ἀποστάσεων καὶ τὴν ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ, θὰ γίνουν πολλὲς 

ἐπιμνημόσυνες ἀκολουθίες σύμφωνα μὲ τὸ παρακάτω πρόγραμμα. 
Παρασκευή 4/3 Τρισάγιο 16:00 16:30 17:00 17:30  & μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὶς 18:30 καί 19:00   

Σάββατο 5/3 Ὄρθρος Θεία Λειτουργία στὶς 7:30 - Μνημόσυνο 9:30 και 10:30.  
 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 
Κυριακή τῆς Τυρινῆς 6 Μαρτίου, καὶ ὥρα 18:00, στὸ Ναό μας, θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός 
τῆς Συγχωρήσεως. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅλοι θὰ ζητήσουμε τὴ συγχώρεση ἀπὸ ἀλλήλων.  
 

Στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα Δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας θὰ γίνει τὸ Δεῖπνο τῆς Τυρινῆς. Καθαρίζοντας 
τὰ σπίτια μας ἀπὸ κάθε τί ἀρτύσιμο, ἃς τὸ πάρουμε μαζί μας στὸ Ναό, νὰ τὸ μοιραστοῦμε μὲ ἄλλους 
ἀδελφοὺς ἐνορίτες σ΄ αὐτὸ τὸ δεῖπνο ἀγάπης γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἐνορία θὰ προετοιμάσει τὴν 

παραδοσιακὴ μακαρονάδα μὲ τυρί.  
 

Ἡ εἴσοδος στὴν αἴθουσα θὰ γίνει μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς χώρους 
ἑστίασης. Παρακαλοῦμε νὰ δηλώσετε τὴν συμμετοχή Σας στοὺς νεωκόρους ἕως τὴν 
Κυριακή το μεσημέρι.   

 

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 18:00. Σάββατο 26/2 Ἑσπερινός &  Ὄρθρος Κυριακής  
> Ὄρθρος, Δευτέρα 28/2,Τετάρτη 2/3 καί Πέμπτη 3/3/2022 στίς 9:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30  

Τρίτη 1/3, Εὐδοκίας ὁσίας, Παρασκευᾶ νεομάρτυρος τοῦ Τραπεζουντίου. 
Σάββατο 5/3 Πάντων των ἐν ἀσκήσει διαλαμψάντων – Μάρκου ἀσκητοῦ, Γεωργίου Ραψάνης 
Κυριακὴ 6/3 Τυρινῆς – Τῶν ἐν Ἀμορίω 42 μαρτύρων, Εὕρεσις Τ. Σταυροῦ & ἥλων ὑπὸ Ἁγίας Ἑλένης,  

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. 
 
 



 

Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου 
 

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ 
προσφώνησε τὸν μητροπολίτη Χαρίτωνα καὶ τούς 
πατέρες καὶ ὑπέβαλε προσρήσεις στὸν νέο μητροπολίτη 
στὴν Ἀφρικανικὴ ἤπειρο, γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς 
ἀρχιερατείας Του, τοῦ λαοῦ εὐχηθέντος ἐν ἰαχή, τὸ 
ἄξιος.  
Ὁ μητροπολίτης Χαρίτων ἀντιφωνώντας εἶπε: "Νὰ 
εὐχαριστήσουμε πρῶτα τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ τὴν εὐκαιρία 
ποὺ μᾶς δίνει νὰ εἴμαστε ἐδῶ σήμερα καὶ πάνω ἀπ' ὅλα 
γιὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία ποὺ λάβαμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ 
Αἷμα του. Νὰ εὐχαριστήσουμε θερμὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριο Ἱερώνυμο καὶ τὸν πρωτοσύγκελο του ἀρχιμανδρίτη 
Βαρνάβα Θεοχάρη, γιὰ τὴν κυριαρχική αδεια νὰ λειτουργήσουμε στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Τὸν 
ἅγιο Γουινέας ποὺ μερίμνησε νὰ ἔρθουμε σήμερα ἐδῶ στὸν ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης καὶ νὰ 
θυμηθοῦμε τὸν ἱεραπόστολο Ἰσίδωρο, εὐχαριστοῦμε. Τὸν π. Ἰσίδωρο τὸν γνώρισα ὅταν 
πέθανε. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἤμουν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔμαθα πολλὰ πράγματα γιὰ τὴν 
ζωή του καὶ τότε κάναμε ἕνα τρισάγιο μὲ τὸν ἅγιο Γουινέας καὶ σήμερα εἶναι τιμὴ γιὰ μένα, 
μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια νὰ ἔρθω ἐδῶ καὶ νὰ τοῦ κάνουμε αὐτὸ τὸ μνημόσυνο, γιατί εἶναι 
μεγάλος ἱεραπόστολος. Ὅποιος πάει νὰ δώσει τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸν Χριστὸ εἶναι ἅγιος 
ἄνθρωπος. Πῆγε στὴν Ἀφρική, ἄφησε τοὺς δικούς του καὶ πῆγε γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως παλιὰ πήγαιναν καὶ οἱ ἀπόστολοι. Γὶ΄ αὐτὸ νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του. Εὐχαριστίες καὶ 
στὸν π. Σεραφεὶμ ποὺ μᾶς δέχτηκε ἐδῶ στὸν ναό, ποὺ πρώτη φορὰ ἤρθαμε καὶ πήραμε 
τὴν εὐλογία τῆς ἁγίας. Ὅλους νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε γιὰ τὴν ἀγάπη σας, γιατί ἐμεῖς στὴν 
Ἀφρικὴ ἀγαπᾶμε πολύ τους Ἕλληνες, γιατί μᾶς μεγάλωσαν καὶ ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ 
γεννηθήκαμε ὀρθόδοξοι ὅλοι μας ἐδῶ ποὺ ἤρθαμε. Ὁ π.Ἀθανάσιος μαζὶ στὸ ἴδιο 
μοναστήρι μεγαλώσαμε καὶ ἀπὸ μικρὰ παιδιά. Ὁ π.Στέφανος, ὁ κ.Μιχαὴλ ποὺ εἶναι στὴν 
χορωδία καὶ ὁ κ.Κυπριανὸς ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὴν Γαλλία σήμερα γιὰ νὰ τιμήσει τὸν ἀδερφὸ 
μᾶς π. Ἰσίδωρο. Ὅλοι μας ἤρθαμε ἐδῶ αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ δὲν ξέρουμε πὼς ἀλλιῶς νὰ 
ἐκφράσουμε τὰ συναισθήματά μας, γιατί τὰ ἑλληνικά μας εἶναι πολὺ λίγα. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς 
εὐλογεῖ ὅλους σας, νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τους πατέρες ποὺ εἶναι μαζί μας σήμερα, ὁ 
π. Σέργιος, ὁ π. Σαμουὴλ καὶ ὁ ἀγαπητός μας διάκονος, ποὺ γνωριζόμαστε ἀπὸ παλιὰ ὁ 
π. Γεώργιος. Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας καὶ ὁ Θεὸς νὰ εἶναι πάντα μαζί σας". 
 

 

 
Εὐχαριστοῦμε τὴν νέα γειτονική μας ἐπιχείρηση 

Ζαχαροπλαστείο Polaroid,  

Διγενῆ 15, 2109736789,  
γιὰ τὴν δωρεὰν παροχὴ γλυκισμάτων γιὰ τὴν 
ἑορτὴ τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου μας, κατὰ 
τὴν μνήμη τῆς ἁγίας προστάτιδός του, 
ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. 
Ἀναμένουμε μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας καὶ 
τὶς σαρακοστιανὲς γλυκίες προτάσεις τους 
 


