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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἔτος 15ο Φύλλο 23
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 Μαρτίου 2018
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΜΗΝ ΛΗΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΡΑ 13:00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ
ΚΛΗΣΕΩΝ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης

> ΝΗΣΤΕΙΟΛΟΓΙΟ
Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος.
Σαβατοκύριακο 10 & 11 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

> Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς σήμερα στὶς 17:00
> Ὄρθρος , Ἑσπερινός, Ὧρες καθημερινὰ 7:30
> Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 5/3,
Τρίτη 6/3, Πέμπτη 8/3 καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 7/3

Πρὶν χειροτονηθῶ ὁ πνευματικός
μου εἶπε. Πρόσεχε πολύ. Τὸν
πρῶτο χρόνο ὁ παπὰς φοβᾶται τὸν
Θεό. Ἀπὸ τὸν δεύτερο καὶ ἔπειτα,
φοβᾶται ὁ Θεὸς τὸν παπά.
Καταλαβαίνετε τί σημαίνει
αὐτό. Τώρα, ποῦ ὀφείλεται
Λέγω
αὐτό; Στὴν ἐξοικείωση
ἐγώ... τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ θεία.
Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ γίνεις
παπὰς ἂν δὲν εἶσαι ἀπὸ πρίν.
Σίγουρα καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ.
Στὴν ἐκκλησία ὑπάρχει
ὁ θεσμὸς τοῦ πνευματικοῦ πατέρα.
Κάθε χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχει
τὸν πνευματικό του πατέρα τὸν
ὁποῖο ὀφείλει νὰ συμβουλεύεται
καὶ νὰ ὑπακούει στὴν πνευματικὴ
καθοδήγηση, ὡς ἔμπειρο στὰ
πνευματικά. Ἕνα τόσο σοβαρὸ
θέμα, ὅπως εἶναι τῆς ἱερωσύνης,
πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο
συζήτησης γιὰ πολλὰ χρόνια, τοῦ
ὑποψήφιου μὲ τὸν πνευματικό του.
Καὶ αὐτὸς θὰ τοῦ δώσει τὴν ¨ἄδεια¨,
ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα
λέγεται ¨συμμαρτυρία¨, γιὰ νὰ
γίνει ἱερέας. Ἡ δική μου συμβουλὴ
εἶναι νὰ ζοῦν ἀπὸ τώρα σὰν νὰ ἦταν
ἱερεῖς. Αὐτὸ τὰ λέει ὅλα.
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΜΠΗΣ

> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη 7 Μαρτίου στὶς 18:00 - Παρασκευὴ 9 Μαρτίου στὶς 7:30

> ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν Χαιρετισμῶν θὰ ἀνθοστολιστοῦν
καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της δαπάνης.Ὁ Νεωκόρος ἐπωνύμως
ἢ ἀνωνύμως θα λαμβάνει τὶς προσφορές Σας.

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ΄ΣΤΑΣΗ

9 Μαρτίου: 17:30 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο - 19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Σάββατο 10 Μαρτίου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας.

> ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

Γιὰ τὴν εὐλογία τῆς Σταυροπροσκηνύσεως παρακαλοῦμε ἀπὸ ὅσους
διαθέτουν θάμνους Δεντρολίβανου, γιὰ τὴν προσφορὰ κλάδων τὸ
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ὥστε νὰ προετοιμαστοῦν σχετικά.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ Γ΄νηστειῶν, 11 Μαρτίου
Σταυροπροσκυνήσεως. Σοφρωνίου Ἱεροσολύμων
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου,

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὶς 18:00 θὰ ψαλλοῦν μετὰ
τὸν Ἑσπερινὸ οἱ Χαιρετισμοὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Κάθε Κυριακή στίς 11:00
καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00

> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σήμερα & ώρα 18.00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ Σήμερα καὶ ὥρα 19:00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη
π. Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος

p

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ

Παρασκευὴ 9 Μαρτίου:
Χαιρετισμοὶ σε Μονή
της περιοχής Μεγάρων.
Ἀναχώρηση: 15:30.

Κυριακὴ 18 Μαρτίου:
Μονὴ Αγίου Αθανασίου
Πουλίτσας Κορινθίας.
Ἀναχώρηση 14:00.

Κυριακὴ 25 Μαρτίου:
Μονὴ Αγίου Εφραίμ
Νέας Μάκρης,
Ἀναχώρηση 15:00.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Μεγάλος καὶ ἀληθινὸς ἱεραπόστολος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ μεταδίδει τὴν πίστη μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ τὴ
ζεῖ. Αὐτὸς ποὺ προσεύχεται μὲ δάκρυα μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγιᾶς, νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς
ὅλους τους ἀνθρώπους νὰ γυρίσουν στὴ Μητέρα Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μιὰ μεγάλη ἀγκαλιά.
Ἀγκαλιάζει καὶ περιμένει ὅλους νὰ προχωρήσουν μπροστὰ καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ κάλεσμα ποὺ ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς τοὺς κάνει: «ἔρχου καὶ ἴδε!»…

Στιγμὲς
Ἱεραποστολῆς
Ἀρχιεπισκόπου
Ἀλβανίας
Ἀναστασίου

- Ἔχετε διακονήσει σὲ πολλὰ καὶ
«δύσκολα» μέρη τῆς Γῆς. Ποιὲς εἶναι οἱ
πιὸ ἔντονες ἀναμνήσεις σας;
- Αὐτὲς δὲν χωροῦν στὶς γραμμὲς
μιᾶς συνεντεύξεως. Εἶναι πολλὲς
ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ
διακόνησα στὴν Ἀφρική· ἀπὸ
τὴν περίοδο τῶν μεταπτυχιακῶν
σπουδῶν στὴ Γερμανία, ὅταν
ταξίδευα μεταφέροντας σὲ μιὰ
βαλίτσα τὰ ἀπαραίτητα γιὰ νὰ
τελέσω τὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς
Ἕλληνες μετανάστες σὲ διάφορες
γωνιὲς τῶν ἐργοστασίων».
Ἀργότερα, θυμᾶμαι, στὴν Κένυα
τὸ 1988, στὴ Λαϊκίπια, σὲ 2.000
ὑψόμετρο, κοντὰ στὸν Ἰσημερινό,
κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιβλητικὴ κορυφὴ
τοῦ ὅρους Κένυα. Ἀνάμεσα στοὺς
νεοφώτιστους ἦταν πολλοὶ καὶ
πολλὲς ἀπὸ τὴ φυλὴ Τουρκάνα,
ποὺ μέχρι προτινὸς ζοῦσαν σὲ
πρωτόγονες συνθῆκες. Εἶχα τὴ
χαρὰ νὰ λειτουργήσω μαζί τους στὸ Ὂλ Μαράν, σὲ
ἕνα παράπηγμα ποὺ ἄφηνε ἐλεύθερο τὸν βουνίσιο
δυνατὸ ἀέρα καὶ τὴ βροχὴ νὰ ἀνακατεύονται μὲ τὶς
ψαλμωδίες. Βλέποντας τὰ ἡλιοκαμένα πρόσωπα τῶν
νεοφωτίστων Ἀφρικανῶν νὰ προσέρχονται ἐκστατικὰ
στὴ Θεία Κοινωνία, ἔνοιωσα τὴν ἀνάγκη νὰ ὁμολογήσω:

«Ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς χώρας μου,
ποὺ τὴν ἵδρυσε ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, θέλω νὰ σᾶς ζητήσω
συγγνώμη γιατί ἤρθαμε
τόσο ἀργά, μὲ καθυστέρηση
αἰώνων».
Ὁλοζώντανα μένουν στὴ μνήμη
μου τὰ πρῶτα Χριστούγεννα
στὰ Τίρανα, τὸ 1991, ὅταν
λειτουργήσαμε στὸν καθεδρικὸ
ναό, ποὺ ἦταν ἐσωτερικὰ
ἐντελῶς κατεστραμμένος.
Εἴχαμε βάλει νάιλον στὰ
παράθυρα γιὰ νὰ κρυώνουμε
λιγότερο· ἡ βροχὴ διαπερνοῦσε
τὴ στέγη. Ὁ ναὸς ὅμως ἦταν
κατάμεστος καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα
συγκλονιστική. Στὴ συνέχεια,
σκέπτομαι τὴν Πρωτοχρονιὰ
τοῦ 1992 στὴν Κορυτσά. Μετὰ
τὸν μακροχρόνιο διωγμό,
τελέσαμε τὴν πρώτη Λειτουργία
στὸν παλαιὸ Καθεδρικὸ ναὸ
τῆς Κορυτσᾶς, ὁ ὁποῖος εἶχε μετατραπεῖ σὲ Μουσεῖο.
Τὸ καλοκαίρι, ὅταν εἶχα ζητήσει νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ,
ὁ πρόεδρος Ἀλία εἶχε ἀποκλείσει ὁποιαδήποτε
ἐπιστροφὴ τοῦ χώρου αὐτοῦ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Εἶχε ὑπογραμμίσει: Ποτέ!

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.

