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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.

Α’ μέρος

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πάντων,
παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀπάντηση ποὺ
δώσαμε σὲ σχετικὸ ἐρώτημα, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ
συνεργάτη διαδικτύου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
«Τὸ ὄνομα εἶναι ἕνα στοιχεῖο
διάκρισής μας, ἀνάμεσά σε
ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτό, δὲν
εἶναι ἀπὸ μόνο του ἱερό. Ἱερότητα
στὸ ὄνομα δίδεται ἀπὸ τὴν ὥρα
ποὺ ὁ κατέχων τὸ ἀναφέρει σὲ
σχέση μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ,
τῆς Θεοτόκου ἢ κάποιων ἁγίων
προσώπων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἄλλωστε οἱ ἅγιοι μᾶς δὲν εἶχαν
Χριστιανικὰ ὀνόματα. Ὁ Μέγας Βασίλειος
γιὰ παράδειγμα δὲν εἶχε ὀνοματολογικὴ
ἀναφορὰ σὲ κάποιον ἅγιο. Ἐκεῖνος
Λέγω
ἔγινε ἅγιος. Μάλιστα ἀπὸ τοὺς
ἐγώ...
νεομάρτυρες ἔχουμε καὶ ἁγίους ὅπως οἱ
ἅγιοι Ἀχμέτ, Τριαντάφυλλος, Χρυσή.
Ἕνα ἀνδρόγυνο μὲ ἀγάπη καὶ ἀπὸ
κοινοῦ θὰ πάρει τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸ πῶς θὰ
διακρίνεται τὸ παιδί τους, ἀνάμεσα στὴν συγγένεια,
τοὺς συμμαθητές, φίλους καὶ λοιποὺς ἀνθρώπους
τῆς κοινωνίας τοῦ μέλλοντός του. Ἡ Ἐκκλησία δὲν
ἔχει λόγο σὲ αὐτό. Δὲν ἐπιβάλει, ἁπλὰ προτείνει
νὰ δίδονται Χριστιανικὰ ὀνόματα γιὰ νὰ ὑπάρχει
σύνδεση τοῦ προσώπου μὲ κάτι Ἱερὸ ἢ Ἁγιασμένο.
Φυσικὰ καὶ ἐπιτρέπεται ἡ ἀπόδοση ὀνομάτων ἐκ
τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ποὺ ἔχουν
οἰκογενιακῆ παράδοση. Ἐπιπλέον στὴν Ἐκκλησία
μᾶς ὑπάρχουν καὶ ἅγιοι μὲ παράξενα ὀνόματα.
Ἡ Ἐκκλησία προτρέπει λοιπόν, τὴν χορήγηση
ὀνομάτων τοῦ Ἰησοῦ καὶ γεγονότων ἐκ τῆς ζωῆς
τοῦ π.χ. Σωτήριος, Θεοφάνης,κ.λπ. τῆς Παναγίας
ἢ τῶν Ἁγίων, γιὰ νὰ ὑπάρχει μιὰ σύνδεση καὶ μιὰ
ἀναφορὰ τῶν μελῶν τῆς στρατευμένης Ἐκκλησίας
μὲ τὴν Θριαμβεύουσα. Ἔτσι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς,
τὴν ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου μας, τελοῦμε τὴν Θεία
Λειτουργία, ζητᾶμε καθημερινὰ τὴν πρὸς τὸ Θεὸ
μεσιτεία Του, προσευχόμαστε μὲ ἀναφορὰ στὸ
εἰκόνισμά Του, καὶ ἔχουμε τὴν ζωὴ τοῦ ὁδοδείκτη
τῆς δικῆς μας.
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Συνεχίζεται

Νηστειολόγιο: Ἀπὸ τὴν Δευτέρα μετὰ τῶν

Ἁγίων Πάντων ἕως 29 Ἰουνίου ἔχουμε τὴν νηστεία
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.Τετάρη καὶ Παρασκευή: ξηροφαγία.
Δευτέρα, Τρίτη καὶ Πέμπτη; κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
Σάββατο καὶ Κυριακή; κατάλυσις ἰχθύος.
Κατὰ νεώτερη παράδοση, τὴν ὁποία καταγράφουμε
καὶ στὸ ἐτήσιο ἡμερολόγιο τῆς ἐνορίας, ὅλες τὶς
ἡμέρες γίνεται ἰχθυοφαγία καὶ Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ
κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Σάββατο 9/6, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 10/6 Β΄Ματθαίου.
Τῶν Ἀγειορειτῶν Πατέρων.
Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγ. Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγ. Νεκταρίου
> Παρακλήσεις
Δευτέρα 4 Ιουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία
τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς
ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς
προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00, ἀκολουθεῖ
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ στὴν Θεοτόκο.
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο στὶς 19:00

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ… Ἀνακύκλωση τηγανισμένων
λαδιῶν καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ
τῆς Ἁγίας Μαρίνας κάθε μέρα 7:30-19:30 στην είσοδο
του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου μεταφορᾶς
κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Ἀχρονολόγητοι …

… Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Ἀλεξανδρινὴ Ἁγία Αἰκατερίνη μὲ τὴν
Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ὥστε νὰ φορᾶ μανδύα μὲ δικέφαλο
ἀετό; Ἐκείνη ἔζησε μεταξὺ 282 - 305 μ.χ. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος μετέφερε
τὴν πρωτεύουσα στὸ Βυζάντιο τὸ 330. Ὁ δικέφαλος ἀετὸς υἱοθετήθηκε γιὰ
πρώτη φορὰ ὡς αὐτοκρατορικὸ ἔμβλημα ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰσαάκιο
Κομνηνό 1057-1059. Ἡ Αἰκατερίνη ἦταν εὐγενής, ὅμως ἡ ἁγιογράφος της,
ἐκτὸς ἀπὸ ἀνιστόρητη κακὴ ἀντιγραφέας, δὲν κέντραρε καὶ τὸ στέμμα.
Ἃς ὄψονται...

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέρος Η΄
Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου

Δήμαρχε ποιὰ εἶναι
ἡ ἀλήθεια ;;;;;;;

Παραμένω λοιπὸν στὸ 512 καὶ ἀπὸ «24/11/2017»
ἔγγραφό Σας, στὸ ὁποῖο μὲ μεγάλη λύπη μου
διαπιστώνω ὅτι ἐξ ἀβλεψίας τοῦ ἐπιστολογράφου
Σας, Σᾶς ἐκθέτει ἐνώπιόν του Ποιμενάρχου μου,
ἀλλὰ καὶ ὅλων των πολιτῶν αὐτῆς τῆς πόλης. Τὰ
πράγματα κ. Δήμαρχε, ποὺ περιγράφει τὸ 512,
ἀναιροῦν προηγούμενες καταγραφές Σας.

Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια; στὸ 512, ὅπου
διαβεβαιώνεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ἡ ἁγιογράφος
ἀνέλαβε ἐθελοντικὰ μετὰ ἀπὸ πρότασή Σας ἢ στὸ
45δ ἢ 458 (εἶναι δυσανάγνωστό το χειρόγραφό
του ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου) καὶ ἀπὸ «20-2-2017»
τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι «Σᾶς ἐπισυνάπτουμε
πρόταση γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τῆς ἁγιογράφου καὶ
ὑπεύθυνής του ἐργαστηρίου». Ποιανοὺ εἶναι τελικὰ
ἡ πρόταση;
Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια; στὸ 512, ὅπου καταγράφεται
ὅτι ἡ Ἁγιογράφος «θὰ φέρει εἰς πέρας» τὴν
ἁγιογράφηση ἢ στὰ 465 καὶ 520 στὰ ὁποῖα οἱ
συνεργάτες Σᾶς γράφουν ὅτι «τὰ μέλη ποῦ
ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὸ ἐργαστήριό μας, θὰ
ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

προσφέρουν ἐθελοντικὴ ἐργασία ἀγιογραφώντας
τὸ ναὸ τοῦ Κοιμητηρίου μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς
δασκάλας τους» Ποιὸς τελικὰ θὰ ἁγιογραφήσει τὸ
ναό, οἱ ἀπόφοιτοι ἢ ἡ ἁγιογράφος;

Ὁ νόμος καὶ ἡ νομιμότητα ἐπιβάλλουν στὸν Δῆμο
τῆς Ἡλιούπολης νὰ τηρήσουν ὅλα τα σχετικῶς
προβλεπόμενα ἀπὸ αὐτόν, γιὰ τὴν ἁγιογράφηση
τοῦ ναοῦ τοῦ Κοιμητηρίου, ἀλλὰ καὶ τὸν διορισμὸ
κοσμητείας.

Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν τρίτη παράγραφο μὲ τὴν
ὁποία οἱ ἐπιστολογράφοι Σας, ὡς καλοὶ μαθητὲς
τοῦ Γκέμπελ καὶ τῶν Ἰεχωβάδων, ἀπομονώνουν
λέξεις γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐντυπώσεις.
Καλὸν εἶναι νὰ τοὺς μιλήσετε περὶ ἀληθείας καὶ
τιμιότητος.

Θὰ ἀσχοληθῶ ὅμως μὲ τὴν τελευταία παράγραφο
ἡ ὁποία καταγράφει πρόταση γιὰ ἀπολύτως
παράνομες πράξεις. Δὲν μπορεῖ κ. Δήμαρχε
κανένας εἰδικὸς νὰ διαπιστώσει τὸ ἐξαίρετο ἔργο
τῆς φερόμενης ὡς ἁγιογράφου, παρὰ μόνο νὰ
τηρηθοῦν οἱ προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες
γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ. Ἂν θέλετε, ὁ νόμος
δὲν ἀπαγορεύει νὰ τοποθετήσετε τὰ ἔργα τῆς
ἁγιογράφου καὶ τῶν μαθητῶν της, στὴν αἴθουσα
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, στὸ γραφεῖο Σας καὶ
τὰ ἀντίστοιχά των Ἀντιδημάρχων ἢ σὲ ἄλλους
Δημοτικοὺς χώρους.
Συνεχίζεται
Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις
ἂν δὲν μὲ θέλεις ἀνακύκλωσε μὲ - Στὸ ναὸ μᾶς
κάντε ἀνακύκλωση λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν.
Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα καὶ φιάλες (νεροῦ)
καὶ κουτία ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).

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.

