
ΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Δεσποτικὴ ἑορτή, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς 
ἀποστολῆς τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς Γῆς.  
Ἡ Ἀνάληψη ἑορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
τὴν 40η ἡμέρα ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου Φέτος ἦταν στὶς  28 Μαΐου 2020.  
Τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναλήψεως 
περιγράφεται ἀπὸ τοὺς εὐαγγελιστὲς Μάρκο 

ιστ’, 19, Λουκᾶ κδ’, 50-52 καὶ Ἰωάννη στ’, 62 
καὶ κ’, 17, στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων α’ 2-
9, στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 
πρὸς Ἐφεσίους δ’ 8-10, πρὸς Ἑβραίους δ’,14 
καὶ ζ’, 26, Α' πρὸς Τιμόθεον γ’, 16 καὶ στὴν 
Α’ Καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου 
Πέτρου γ’ 22. Μόνο ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ματθαῖος παραλείπει κάθε μνεία γιὰ τὸ 
γεγονὸς αὐτό. 
Σύμφωνα μὲ τὶς ὡς ἄνω περιγραφὲς τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, ἡ Ἀνάληψη ἔγινε στὸ Ὅρος 
τῶν Ἐλαιῶν στὴν Ἱερουσαλὴμ μπροστὰ 
στοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι 
παρακολούθησαν μὲ δέος τὴν ἀπομάκρυνση 
τοῦ Διδασκάλου. Ἡ πατερικὴ παράδοση 
τονίζει ἰδιαίτερα τὸν ὑπερφυσικὸ χαρακτήρα 
τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τὸ ὅποιο 
περιλήφθηκε στὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ ἀναφορὰ 
στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «καὶ ἀνελθόντα 
εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ 
δεξιῶν του Πατρὸς καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ 
δόξης...». Τόσο στὶς Πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων, ὅσο καὶ στὸ Σύμβολο τῆς 
Πίστεως «Πιστεύω» διακηρύσσεται ἡ σχέση 
τῆς Ἀναλήψεως μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία. 
Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ συνεορταζόταν μὲ 
τὴν Πεντηκοστή, κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες. 
Ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα, ὅμως, ἄρχισε ἡ 
προοδευτικὴ διάκριση καὶ ὁ αὐτοτελὴς 
ἑορτασμός της. 

Ἀπολυτίκιο 
Ἀνελήφθης ἐν δόξη, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἠμῶν, 
χαροποιήσας τοὺς μαθητᾶς, τὴ ἐπαγγελία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν 
διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : προσαρμοσμένα στὶς 

κρατικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ ἕως 5/6 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: πρωτορεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης  

Νηστειοδρόμιο:   
Τετάρτη 3/6 & Παρασκευή 6/6 κατάλυση οἴνου ἐλαίου   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
> Ἑσπερινός & Ὄρθρος, καθημερινὰ καὶ Σαββάτο 19:00 

Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 

Τὴν Δευτέρα 1 Ἰουνίου  2020, στὶς 18:30 θὰ γίνει ἡ 
ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς 

ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς πανελλήνιες 
καὶ ὅποιες ἄλλες ἐξετάσεις. 

> Ἁγιασμὸς 
Κυριακή 31/5 ὥρα 19:30 μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ  
> Τρισάγιο Κεκκοιμημένων 4 ἀκολουθίες   

Παρασκευὴ 5/6 ὥρα 16:00, 17:00, 18:00, και 20:00 μετὰ 
τὸν ἑσπερινὸ καὶ ὄρθρο. 
> Παρακλήσεις στὶς 18:30 κάθε Τετάρτη στὴν 

Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00 
> Μία Λειτουργία στίς 8:30 
Δευτέρα 1/6, Ἰουστίνου Φιλοσόφου. 
Ψυχοσάββατον 6/6 Ἰλαριῶνος ἡγουμένου Δαλμάτων. 

Μνημόσυνο πάντων τῶν κεκοιμημένων. 

> ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακή Πενρηκοστής, 7/6,  Ζηναϊδος μάρτυρος. 

Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄+8.6.1968 
Α΄ Λειτουργία 7:30–9:00π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
9:00 π.μ. Ἑσπερινὸς Γονυκλισίας 
Β΄ Λειτουργία 8:30 –10:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
10:00 π.μ. Ἑσπερινὸς Γονυκλισίας 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, 
ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ 
γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ 
πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε  
συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο. 
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 (email), ἀπο ck.agmarina@gmail

Ἔτος 17ο Φύλλο 36ο 

31 Μαΐου 2020 

http://www.agmarina.gr/


22 κλινοσκεπάσματα, 67 ζευγάρια ὑποδήματα καὶ 
1901 ἐνδύματα, παρέλαβε σὲ 62 δέματα, κλιμάκιο 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Ἡ ἀνθρωπιστικὴ 

βοήθεια, 
προορίζεται 
γιὰ τὸ 
προαναχωρησιακὸ κέντρο 
ἀλλοδαπῶν Ἀμυγδαλέζας, καὶ τοὺς 
ἐκεῖ ἐνδιαιτώμενους.  
Τὸ ὑλικὸ παραδόθηκε τὸ Σάββατο 
23  Μαΐου 2020, ἀπὸ τὸ κατάστημα 
διάθεσης ρούχων τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ποὺ 
λειτουργεῖ στὴν αἴθουσα 
πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ 
"πνευματικοῦ κέντρου 
ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος 
Ξυνός". Μετὰ ἀπὸ συνεννόηση τοῦ 
προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
συμβουλίου τοῦ ναοῦ Ἀρχιμανδρίτη 
Σεραφεὶμ Δημητρίου, μὲ τὸν Μάριο 
Τσιντέα, ὑπάλληλο τοῦ διεθνοῦς 
ὀργανισμοῦ μετανάστευσης, 
προετοιμάστηκε ἀπὸ τὶς ἐθελόντριες 
ὑπεύθυνές του καταστήματος 
Βασιλικὴ Φαλίδα καὶ Σοφία Κολοβοῦ 
το ὑλικὸ ποὺ παραδόθηκε. Ὁ 
Μάριος Τσιντέας ἀπὸ ἴδια 
πρωτοβουλία ἔχει ἔρθει σὲ ἐπαφὴ 
μὲ τὴν κοινότητα καὶ ἀναλαμβάνει 
τὴν ἐπικοινωνία μὲ Ἀστυνομικὰ 
τμήματα ποῦ ὑπάρχουν 
κρατούμενοι ἀλλοδαποὶ 
ὥστε νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἡ 
ἀνάγκη ἔνδυσής τους. 
Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ δράση 
ἔγινε κατόπιν 
συνεννοήσεως μὲ τὸν 
ὑπεύθυνο στὸ 
προαναχωρησιακὸ 
κέντρο ὑπαστυνόμο Ἃ' 

Ἀσημάκη Σολωμό. Στὴν παράδοση συμμετεῖχαν μὲ 
προεξάρχοντα τὸν Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιο Μεάντζια, οἱ δύο ἀστυνομικοὶ ποὺ προσῆλθαν μὲ 
ὑπηρεσιακὸ ὄχημα  μεταφορᾶς ὑλικοῦ, ὁ Μάριος Τσιντέας καὶ οἱ ἐθελοντές, Βασιλικὴ Φαλίδα, Ἑλένη 
Ἀλεξοπούλου, Ἰωάννης Γαυγιωτκης, Γεώργιος Βάρσος καὶ Παναγιώτης Παπαδόπουλος.  
Στὸν σύνδεσμο ποὺ ἀκολουθεῖ, μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ σχετικὸ φωτογραφικὸ λεύκωμα: 
https://photos.app.goo.gl/LhH4nMdmtju8yhNZ7 

Ροῦχα γιὰ ἐπαναπατριζόμενους 

ἀλλοδαποὺς ἀπὸ τὴν Ἁγία Μαρίνα 


