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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 16ο Φύλλο 3
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 Ὀκτωβρίου 2018

Ὅπως στὸ 1ο φύλλο τῆς χρονιᾶς καὶ σὲ αὐτό, θὰ
μετατρέψουμε γιὰ λίγο τὴν στήλη ἀπὸ «λέγω ἐγὼ» σὲ
«εἶπαν γιὰ μᾶς». Θὰ δημοσιεύσουμε κάποια κείμενα
καὶ τὶς ἀπαντήσεις τοῦ σχετικὰ μὲ τὴν Μακεδονία καὶ
τὴν προσπάθεια καπήλευσης τοὺς ὀνόματός της.
τὸ δελτίο τύπου τοῦ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Ἡλιούπολης
Ἡλιούπολη 13.7.2018

΄Ἔργα καὶ Ἡμέρες … «Ἁγίων»

Οἱ ἔννοιες ποὺ ἐνστερνίζεται ἡ θρησκεία τῆς
Ἀγάπης, τῆς Ἀλληλεγγύης καὶ τῆς συμφιλίωσης
ὅλων των ἀνθρώπων, ὁ Χριστιανισμός,
καταστρατηγοῦνται ἀπὸ κάποιους
ἐκπροσώπους τῆ ς Ἐκκλησίας.
Παράλληλα ἡ μὴ πολιτικοποίηση τῆς
«εἶπαν
Ἐκκλησίας μὲ τὴν εὐαγγελικὴ ρήση
γιὰ μᾶς» «τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρει καὶ τὰ
τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῶ’’... δὲν ὑφίστανται
τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν πόλη μας.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου,
Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἄγ. Μαρίνας
ξεπερνᾶ τὰ ὅρια μὲ ἀφίσα - πρόκληση στὰ Μέσα
Μαζικῆς Δικτύωσης,
μὲ κηρύγματα
ἐθνικιστικοῦ
καὶ διχαστικοῦ
περιεχομένου,
ὅσο καὶ πολλὲς
ἄλλες προκλητικὲς
πολιτικὲς ἀναρτήσεις
στὸ διαδίκτυο,
ἀλλὰ καὶ συνεχεῖς
μὴ θρησκευτικοῦ
περιεχομένου
ἀναφορὲς καὶ μάλιστα
ἀπὸ ἄμβωνος.
Ὅλα τα παραπάνω διχάζουν τὸ χριστεπώνυμο
πλῆθος τῶν πιστῶν, ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἑορτάζουν
μὲ ἠρεμία καὶ κατάνυξη τόσο τὴν ἑορτὴ τῆς
Ἄγ. Μαρίνας μὲ τὸ πανηγύρι ποὺ ὅλη ἡ
Ἡλιούπολη χαίρεται πολλὰ χρόνια τώρα, ὅσο καὶ
ὅλες τὶς ἄλλες τελετὲς τῆς χριστιανικῆς λατρείας
στὴν Ἐκκλησία.
Εἶναι πλέον ἡ ὥρα, ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ
καὶ ὁ Κλῆρος τῆς Πόλης μας νὰ πάρουν θέση, ὅπως
ἐπίσης νὰ ὑπάρξει ἐπίσημη ἀντίδραση - θέση καὶ
ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ Δήμου μας.
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τὸ Γραφεῖο Τύπου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ἡλιούπολης

Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης

ΥΨΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
> ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τρίτη 23 Ὀκτωβρίου στὶς 18:00 θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό
μας ἡ Ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀποστόλου
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐπὶ τῇ μνήμη του.

> ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ὁ ἅγιος Δημήτριος θὰ τιμηθεῖ στὴν ἐνορία μας
καὶ μὲ ἀγρυπνία ποῦ θὰ γίνει τήν Πέμπτη 25/10
καὶ ὥρα 19:00 – 22:30

> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου,

Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος.
Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου, μαρτύρων Νέστορος
καί Πρόκλης συζύγου Πιλάτου
Ἡ λειτουργία στὸ παρεκκλήσι τοῦ Γυναικωνίτη

>ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

>ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ
Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου,

Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου, Εὐνίκης μάρτυρος,
τῶν 4 ἐν Ρεθύμνω νεομαρτύρων
καὶ ἐπὶ τῇ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, Δοξολογία.

Παιδιά, νέοι, μεσήλικες, γέροντες ἐλάτε στὸ ναὸ γιὰ νὰ
εὐχαριστήσουμε τὴν Παναγία καὶ νὰ τιμήσουμε
τοὺς ἥρωές μας.
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα .
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 8:00 -20:00
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας στὶς 18:30

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στὶς 19:00.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΩ

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο
τοῦ Ναοῦ μας,
Ἁγίας Μαρίνης 39.

> ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου θὰ γίνει
στὴν ἐνορία μας αἱμοδοσία.

Ἀπὸ 9:00 - 13:00 στὴν αἴθουσα «Πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων Μανταδάκης», ἁγίας Μαρίνης 39,
περιμένουμε τοὺς μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ σὲ μιὰ πράξη
ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.

Δήλωση Ἀρχιμανδρίτου Σεραφεὶμ Δημητρίου
σχετικὰ μὲ ἀνακοίνωση τοῦ τοπικοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχεια ἐκ τοῦ ΛΕΓΩ ΕΓΩ

Δὲν ὑπάρχει χρόνος γιὰ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὰ
ὑπολείμματα τοῦ «Ἀριστερόστροφου Φασισμοῦ».
Ἔχουμε γύρω μας πολλοὺς πειναλαίους, ἕτοιμους
γιὰ τὸν πόλεμο τοῦ σκεύους μαγειρικῆς.
Ἐμεῖς μέσα στὴν ἁγία Ἐκκλησία μὲ δεδομένη
ἀπὸ τῆς Ἀποστολικῆς ἐποχῆς τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση
καὶ τὴν Δημοκρατία, μποροῦμε νὰ ἀκούσουμε κάθε
ἄποψη, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ τὴν ἀποδεχόμαστε.
Στὴν ἱστορία της ἡ Ἐκκλησία, ὑπέστη
διωγμοὺς ἀπὸ κάθε εἴδους κρατικὴ ἐξουσία ἕως
καὶ τὶς μέρες μας στὴν εὐλογημένη πατρίδα
μας. Τὴν περίοδο τῆς χούντας καταργήθηκε διὰ
τῆς βίας κάθε κανονικότητα, ἀπομακρύνθηκε ὁ
κανονικὰ ἐκλεγμένος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ πλειάδα
μητροπολιτῶν, διορίστηκε ἀριστίδην Σύνοδος ὅπου
ἐπέβαλε τὸν ἐκλεκτό της χούντας Ἀρχιεπίσκοπο,
γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν
ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων.
Πρὶν λίγες μέρες ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διακήρυξε σὲ ἀνακοίνωσή
της πρὸς τὸν Λαὸ ὅτι οἱ πρακτικές της Κυβέρνησης
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ γιὰ τὰ σημερινὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα
ταυτίζονται μὲ τὶς πρακτικές της Χούντας. Ἄλλωστε
ἀντίστοιχα μίλησε καὶ ἡ πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς
Ζωὴ Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Ἡ σημερινὴ
κυβέρνηση εἶναι μιὰ φασιστικὴ κυβέρνηση, μία
ἐντεταλμένη κυβέρνηση, μιὰ κυβέρνηση ποὺ
πῆρε ἐντολὴ γιὰ τὸ ὄχι πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια, καὶ
ἐφαρμόζει τὸ ναὶ ἐπὶ τρία χρόνια μὲ τὸ ἔτσι θέλω.
Μιὰ κυβέρνηση ποὺ ἔχει ἀποδεχθεῖ πλήρως τὸν ρόλο
τοῦ καλοῦ μαθητῆ τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῶν δανειστῶν
καὶ εἶναι μιὰ κυβέρνηση ποὺ δὲν ὑπηρετεῖ τὸ ἐθνικὸ
καὶ τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ τὴν λαϊκὴ ἐντολὴ»

Ἂν καὶ μᾶς ἐντυπωσιάζει ἡ φαντασία τῶν
«θρησκευόμενων» ὑποβολέων τῆς ἀνακοινώσεως,
πράγμα ποὺ τοὺς ἐμφανίζει γυμνοὺς ἐμπρὸς στὴν
ἱστορία, θέλουμε νὰ τοὺς θυμίσουμε ὅτι σὰν σήμερα
πρὶν 100 χρόνια, 17 Ἰουλίου 1918, οἱ μέντορες τῆς
στρατευμένης ἀθεΐας ὁδήγησαν στὸ μαρτύριο
ὁλόκληρη τὴν αὐτοκρατορικὴ οἰκογένεια τῆς
Ρωσίας. Ἡ ἐκκλησία μας, τοὺς τιμᾶ πλέον μεταξύ
των Ἁγίων Μαρτύρων καὶ τοὺς συνεορτάζει μὲ τὴν
Ἁγία παιδιομάρτυρα Μαρίνα.
Ἡ διχαστικὴ τακτική του τοπικοῦ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ μὲ
τὴν ἀνακοίνωσή του γιὰ τὴν ἀφίσα τῆς πανηγύρεώς
μας, παραπέμποντας σὲ ἄλλες σκοτεινὲς ἐποχὲς
τῆς νεότερης ἱστορίας, προτείνει τὸν διωγμὸ τοῦ
ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου.
Παριστάνοντας τάχα καὶ τοὺς Θρησκευτικὰ
κατηρτισμένους προκαλοῦν θυμιδία καὶ φέρνουν
στὴ σκέψη μᾶς τὸ τῆς λαϊκῆς Σοφίας» Τ’ ἀγγειὰ
γενήκαν θυμιατὰ κι οἱ κοπριὲς λιβάνι. Τῶν
μασκαράδων τὰ παιδιὰ γενήκαν καπετάνιοι» Ἂν
θέλουν νὰ ὠφελήσουν τὸν τόπο, ἃς ἀσχολοῦνται μὲ
τὰ προβλήματα τῶν πολιτῶν καὶ τῆς Ἡλιούπολης,
μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο.
Πάντως θὰ ἦταν ἐντιμότερο οἱ «προοδευτικοὶ»
πολιτικοί, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ «θρησκευτικὴ
εὐλάβεια» μὲ τὰ ἐντός της Ἐκκλησίας ἕως νὰ
μετροῦν καὶ παγκάρια, νὰ μὴν δηλώνουν,
τουλάχιστον, ὅτι τάσσονται ταυτοχρόνως ὑπὲρ τοῦ
«χωρισμοῦ» Κράτους καὶ Ἐκκλησίας.
Καὶ ἃς μὴν ξεχνᾶνε αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸν ἄμβωνα
τῆς Ἁγίας Μαρίνης τὴν περασμένη Κυριακὴ εἶπε
ὁ πρωτοσύγκελος τοῦ ἀρχιεπισκόπου μᾶς κυρίου
Ἱερώνυμου, ὅτι Δημοκρατία χωρὶς ἱερότητα εἶναι
κολοβωμένη Δημοκρατία.
17.7.2018

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 κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),
ἀπό ck.agmarina@gmail.com
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.

