
 
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  

Ἔτος 19ο - Φύλλο 26o – 27 Μαρτίου 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: Δευτέρα ἕως Παρασκευή ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος.  

               Σαβατοκύριακο 2 & 3 Ἀπρλίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.  
Ἑσπερινὸς στὶς 18:00, σήμερα θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικός & τὸ Σάββατο 2/4/22, ὁ Ἀναστάσιμος.  
Χαιρετισμοὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ σὲ 4 στάσεις: Κυριακὴ 27/3 μὲ τὸν Κατανυκτικό Ἑσπερινό καί  
Δευτέρα 28/3, Τρίτη 29/3, Τετάρτη 30/3 στὸ Μέγα ἀπόδειπνο. 

Ὄρθρος, Ἑσπερινός,Ὧρες στίς 8:00, Δευτέρα 28/3, Τρίτη 29/3 & Πέμπτη 31/3. Τετάρτη 30/3 μόνο Ὄρθρος. 
Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 28/3, Τρίτη 29/3, Πέμπτη 31/3. Τήν Τετάρτη 30/3 στὶς 19:00
 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 
Σάββατο 2 Ἀπρλίου 
 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ἀπρλίου, Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΩ. ΚΛΙΜΑΚΟΣ 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  

Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45 π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου.  
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Τετάρτη 30 Μαρτίου στὶς 18:00 &  

Παρασκευή 1 Ἀπρλίου στίς 7:30. 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ Πέμπτη 31 Μαρτίου στίς 18.00 
 

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Δ΄ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
Παρασκευὴ 1 Ἀπρλίου,  

17:00 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο.  
19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.  
 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ  
Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ 
ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της 

δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται ἐπωνύμως ἢ 
ἀνωνύμως τὶς προσφορές Σας. 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  

 

 
Δύο νέοι πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, μητέρα καὶ τὸ ἀνήλικο τέκνο της, προσῆλθαν καὶ 
διανυκτέρευσαν τὴν Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 στὰ ὅρια τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας 
Ἡλιουπόλεως. 
Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, στὴν παιδικὴ χαρὰ ποὺ 
βρίσκεται στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ Παπάγου, στὰ ὅρια τῆς 
ἐνορίας, ὁ δήμαρχος τῆς πόλης Γεώργιος Χατζηδάκης, 
συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἀντιδημάρχους Κωνσταντῖνο 
Σεφετλὴ καὶ Ἰωάννη Ποῦλο καὶ τὸν συνεργάτη τοῦ 
δήμου Θάνο Κατσώνη, συνάντησε τοὺς οὐκρανοὺς 
πρόσφυγες, ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν περιοχὴ τῆς 
ἐνορίας ἁγίας Μαρίνης. Οἲ  ἑπτὰ φιλοξενούμενοι 
βρίσκονταν ἐκεῖ μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ 
Δημητρίου.  
 



 
Ὁ δήμαρχος εἶχε μαζί τους ἐπικοινωνία, τοὺς παρέδωσε 
δωροεπιταγὲς καὶ διαβεβαίωσε γιὰ τὴν ὁποία ἀρωγὴ 
χρειαστεῖ ἐκ μέρους τοῦ δήμου στὴ φιλοξενία τους.  
 
Τὴν προηγούμενη Τετάρτη 16 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα στὸ 
ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης, τέλεσε τὴν προηγιασμένη θεία 
λειτουργία ὁ Μητροπολίτης Βρεσθένης Θεοκλητός. Στὸ 
τέλος τὴν Λειτουργίας ὁ μητροπολίτης μὲ λόγους 
παραμυθίας ὁμίλησε καὶ συνεχάρη τοὺς ἐνορίτες γιὰ τὴν 
ἀρωγή τους στὴν ἐνσκύψασα ἀνάγκη ἀλλὰ καὶ πάντοτε. 
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου ὁ ἱεράρχης 

ἐπικοινώνησε καὶ εὐλόγησε τοὺς συμπροσευχηθέντες πρόσφυγες, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων 
συμμετεῖχε τῆς Θείας Λειτουργίας ὡς ἱερόπαις. 

  
Ἀκολούθησε τράπεζα στὴν ὁποία παρακάθισαν ὁ μητροπολίτης μὲ τὴν συνοδεία του, ὁ 
δήμαρχος Γεώργιος Χατζηδάκης, οἱ ἀντιδήμαρχοι Κωνσταντῖνος Σεφτελὴς καὶ Ἰωάννης Ποῦλος, 
μὲ τοὺς ὁποίους συζητήθηκαν τὸ ἐπίκαιρο θέμα τῆς 
φιλοξενίας τῶν προσφύγων καὶ ἄλλα τοπικοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος. 
 
Ἡ ἐκκλησιαστική κοινοτητά της ἁγίας Μαρίνης εὐχαριστεῖ 
καὶ ἀπὸ τοῦ δελτίου τύπου, ὅσους συνέδραμαν ἢ 
ἐκδήλωσαν τὸ ἐνδιαφέρον τους πρὸς ἀρωγὴ τῶν 
ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας.  
 
 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ & τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου. 
ΑΣ 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.  
Γιά τόν διάκονο 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» (Α’ Κορινθίους Θ’  13). 

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 κατάστημα διάθεσης ρούχων. 


