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3 Νοεμβρίου 2019

καλεῖ

  Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
6.00 μ.μ. Πανηγυρικὸς  Ἑσπερινός. 
9.00 μ.μ. Ἀγρυπνία μετ’ ἐγκώμιων τοῦ  Ἁγίου. 

  Σάββατο 9 Νοεμβρίου 
7.00 π.μ.  Ὄρθρος & Ἀρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία.  
5.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς &  Λιτανεία 
Ἱερᾶς Εἰκόνος. 
7.00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις Ἁγίου. 
9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ  Ἁγίου. 

  Κυριακή 10 Νοεμβρίου 
Η ΛΟΥΚΑ Ὀρέστου μάρτυρος  
Ἀρσενίου Καππαδόκου
23η ἐπέτειος τῶν  Ἐγκαινίων  
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης. 
Μνυμόσυνο Ἀρχιεπισκόπου  
Ἱερωνύμου Α΄ +15.11.1998
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
Μνημόσυνο πάντων των  Ἱερατευσάντων  
ἐν τῷ Ναῶ. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριοςἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. 
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί. >
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 

  Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, Ταξιαρχῶν. 
> 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 
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου 
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  
& ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸπνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,  
Ἁγίας Μαρίνης 39.

> ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων καὶ 
τεθνεώτων πρὸς μνημόνευσή τους, στὸ Ἁγιορείτικο κελί 
τῶν Ταξιαρχῶν Καρυῶν. 
Ὁ Γέροντας Ιερομόναχος Παντελεήμων, καὶ ἡ συνοδεία 
του, συνεχίζει τὸν ἀγώνα της. 
Ἐμεῖς, ἀνταποκρινόμαστε στὴν δική τους προσευχητικὴ 
διάθεση καὶ εἰς ἀνταπόδοση, τους παρέχουμε λίγη ἄνεση, 
ἐνισχύοντας τοὺς οἰκονομικὰ καὶ ἄλλως γὶα τὴν διαβίωση 
τους ἀλλὰ καὶ τὴν συντήρηση τοῦ ἐρειπιώδους κελίου 
τους. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν 
νεωκόρο τοῦ Ναοῦ μας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΟΡΤΗΣ
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου καὶὥρα 18:30 θὰ γίνει 
συγκέντρωση ἐθελοντῶν γιὰ τὴν ἀνάληψη 
εὐθυνῶν διακονίας, ἐνόψει τοῦ πανηγυριοῦ,  
τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου.

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΜΑΓΑΖΙ  
ΜΕ ΡΟΥΧΑ
Τὴν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
καὶ ὥρα 18:00 θὰ γίνει ὁ  
Ἑσπερινὸςκαὶ ἀμέσως μετὰ τὰ 
ἐγκαίνια τοῦ καταστήματος 
διάθεσης ρούχων γιὰ ἀπόρους. 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 
Τὴν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 στὴν 
αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ ναοῦ μας θὰ γίνει ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στὸν Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Ξυνό. 
Τσάι καὶ ἀρτοποιήματα μὲ ζωντανὴ μουσική.  
Τιμὴ πρόσκλησης 5 εὐρὼ

  Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης     Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη    Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 



Τρία κράτη, ἕνα μνημόσυνο, μὲ παρόντα τὸν ὑπουργὸ  Ἐξωτερικῶν.

Σὲ μία ἰδιαίτερη στιγμὴ γιὰ την εκκλησιαστικὴ 
κοινότητα τῆς Ἁγίας Μαρίνης  Ἡλιουπόλεως, παρέστη καὶ 
συμπροσευχήθηκε μαζί μας, τὴν Κυριακὴ 20 Ὀκτωβρίου 
2019, ὁ  Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν της πατρίδος μᾶς Νικόλαος 
Δένδιας.
Στὸ ναὸ συμπροσευχήθηκαν ἀκόμα ὁ Ἀντιδήμαρχος 
Ἡλιουπόλεως  Ἰωάννης Ποῦλος, ὁ πρόεδρος τῆς τοπικῆς 
ὀργάνωσης τῆς Νέας Δημοκρατίας Εὐστάθιος Εὐσταθόπουλος 
καὶ ὁ πολιτευτὴς στὴν Περιφέρεια Εὐάγγελος Κοκώσης

Στὸ ναὸ τελέστηκε 9ήμερο 
μνημόσυνο γιὰ τὴ θυγατέρα 
Τσβετάνκα, τὸν γαμπρὸ  Ἰβάϊλο 
καὶ τοὺς συμπέθερους   Ἴσκρα καὶ 
Δαβίδ, τῆς βουλγαρικῆς καταγωγῆς 
οἰκονομικῆς μετανάστριας 
στὴν  Ἑλλάδα, ἐθελόντριας 
συνεργάτιδας τοῦ ναοῦ μᾶς Ντένκας 
Κωνσταντίνοβα.
Οἱ τέσσερεις επεσαν νεκροί, τὸ 
Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου 2019, σὲ 
οἰκογενειακὸ δεῖπνο μέσα στὸ σπίτι 
τους, ἀπὸ τὸ ὅπλο γείτονά τους, 
ψυχοπαθῆ κατὰ τὶς εἰδήσεις, στὸ 

τόπο τῆς δικῆς τους μετανάστευσης, τὸ Σικάγο των Η.Π.Α..Ὁ 
ἴδιος, ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία τῶν τεσσάρων, ἀνέβηκε 
καὶ σὲ ἄλλο ὄροφο καὶ τραυμάτισε βαριὰ ἀκόμη μία ἔνοικο 
τῆς πολυκατοικίας.
Ἡ Θεία λειτουργία, τελέσθηκε ἀπὸ μόνον τὸν πρόεδρο 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ, ἀρχιμανδρίτη 
Σεραφεὶμ Δημητρίου. Οἱ ὑπόλοιποι ἐφημέριοι, ἐκτός του 
πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Μεταξὰ ποὺ τέλεσε τὴν Β΄ 
λειτουργία, σὲ διακονία ἀπεσταλμένοι, ἐξυπηρέτησαν κενὰ 
καὶ ἀντικαταστάσεις ὡς ἑξῆς: ὁ ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος 
Μεάντζια στὸν  Ἐσταυρωμένο Κολοκυνθούς, ὁ ἀρχιμανδρίτης 
Δαμασκηνὸς  Φυλακτὸςστὸν ἅγιο Νικόλαο νήσου Σπετσῶν, 
ὁ πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης στὴν Ἀνάσταση 
Κοιμητηρίου Ἡλιουπόλεως καὶ ὁ πρεσβύτερος Βασίλειος 
Ταξιαρχιώτης στὸν ἅγιο Παντελεήμονα Βουλιαγμένης.

Στὸ μνημόσυνο τῶν τεσσάρων δολοφονημένων, καθὼς καὶ 
τοῦ παλαιοῦ ἐπιτρόπου τοῦ ναοῦ Ἀθανασίου Δημοπουλου, 
ἔλαβε μέρος καὶ ὁ παλιὸς πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων 
Μανταδάκης, ἐπὶ προεδρίας τοῦ ὁποίου στὸ ναό, ὑπῆρξε 
ἐπίτροπος ὁ ἐκλιπών.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ στὸ κήρυγμά του, σὲ ἕνα 
συνδυασμὸ τῆς εὐαγγελικῆς καὶ ἀποστολικῆς περικοπῆς 
ἀναφέρθηκε στὴν αἰτία τοῦ κακοῦ. Εἶπε χαρακτηριστικὰ ὅτι 
δύο φορὲς τὸν χρόνο διαβάζουμε Κυριακή, περικοπὲς ποὺ 
ἀναφέρονται στὸν δαιμονισμένο τῶν Γαδαρηνῶν καὶ αὐτὸ 
τὸ ἔβαλαν σοφὰ οἱ πατέρες μας γιὰ νὰ μᾶς προτείνουν νὰ 
μὴν μιμούμαστε τοὺς Γαδαρηνοὺς ποὺ ἔδιωξαν τὸν Χριστὸ 
ἀπὸ τὴν πόλη τους. Σημείωσε ὅτι ὁ Γαλλικὸς διαφωτισμὸς 
καὶ τὰ παιδιά του, Κεμαλισμός, Κομουνισμὸς καὶ Ναζισμὸς 
προσπάθησαν μὲ γενοκτονίες νὰ πνίξουν τὸν Χριστὸ στὴν 
Μεσόγειο, ἀλλὰ ἀπέτυχαν. Καὶ συνέχισε λέγοντας ὅτι ὅπου 

δὲν ὑπάρχει Χριστός, 
ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
ἐγκληματίας ὅπως 
ὁ δολοφόνος τῶν 
τεσσάρων Βουλγάρων 
ἀδελφῶν μας, ἐνῶ 
κατέληξε λέγοντας ὅτι 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
μιλώντας πρὸς τοὺς 
Γαλάτες ἀπὸ τὴν 
σημερινὴ περικοπή, 
μᾶς δείχνει πὼς θὰ 
πρέπει νὰ εἴμαστε, γιὰ 

νὰ ἔχουμε μαζί μας τὸν Χριστό.
Καλωσόρισε τέλος τὸν  Ὑπουργό, 
στὸν πρῶτο μετὰ τὴν ἀνάληψη 
τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων τοῦ 
ἐκκλησιασμὸ στὸν ναό μας, καὶ 
τοῦ εὐχήθηκε δύναμη καὶ νὰ 
ἀποκτήσει ἀπὸ ὑπουργίας του 
καὶμετὰ ἡ χώρα μας, κοινὴ καὶ 
μόνιμη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ «γιατί 
τὸ νὰ χάνουμε εἶναιεὔκολο, 
τὸ νὰ κρατᾶμε ὅσα πήραμε 
εἶναι δύσκολο» καὶ κατέληξε 
λέγοντας «καὶ ἐπειδὴ εἴσαστε 
βουλευτὴς τῆς περιφερείας μας, 
Σᾶς εὐχόμαστε νὰμὴν ξεχάσετε 
στὸ Ὑπουργεῖο ὅτι ὑπάρχει ἡ 

νότια  Ἀθήνα καὶ νὰ βλέπετε τὰ προβλήματά μας σὲ 
γενικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ ἰδιωτικό, ἀφοῦ πολλὲς φορὲς οἱ 
ἄνθρωποι αὐτὸ τὸ βουλευτής, τὸ κατανοοῦμε ὡς βολευτῆς 
καὶ χτυπᾶμε τὶς πόρτες Σας καὶ ζητᾶμε βοήθεια. Ὅταν 
αὐτὴ ἡ βοήθεια εἶναι θεμιτὴ καὶ ἄξια καὶ μπορεῖτε νὰ τὸ 
κάνετε, νὰ τὸ κάνετε, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς ἡ 
ὁποία Σᾶς ἐξέλεξε».

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Κυριακή 24 Νοεμβρίου

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


