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ἔκκληση ἐλέους
Ἀγαπητοὶ ἐνορίτες καὶ προσκυνητές, πλησιάζει ἡ ἑορτὴ τῆς ἁγίας μας
καὶ ὅλοι ἑτοιμαζόμαστε μέσα σὲ πρωτόγνωρες συνθῆκες νὰ κάνουμε τὸ
πανηγύρι, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα - βλέπε στήν πίσω σελίδα.
Ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία παρὰ τὸ ὅτι πῆρε ἠχηρὸ μήνυμα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
γιὰ τὸν διωγμὸ ποὺ ἐξαπέλυσε στὴν πίστη καὶ τοὺς πιστούς, ἐπιμένει
σὲ περιοριστικὰ μέτρα ἕως καὶ 21 Αὐγούστου 2020, τρομοκρατώντας

καὶ διχάζοντας τὸν λαό.
Ὅσοι ἀντισταθήκαμε στὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ παραλογὴ διάκριση ποὺ ἐπέβαλαν, μεταξὺ ναοῦ καὶ
παντοπωλείου, στοχοποιηθήκαμε καὶ διωκόμαστε. Ἀλλὰ ἐμμένουμε στὰ «Ἀντίσταση καὶ Ἀνάκαμψη»
γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς προσκάλεσε στόν τελευταίο λόγο του, ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
Χριστόδουλος γιὰ «νὰ ξαναβροῦμε ὅ,τι ἔχουμε χάσει, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε ὅ,τι κινδυνεύει.»
Ὅλα θέλουμε νὰ γίνουν ὅπως κάθε χρόνο.
Ὅμως γιὰ νὰ γίνει ἕναν πανηγύρι δαπανῶνται χρήματα, γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν διεξαγωγή του.
Προσπαθοῦμε τὰ περισσότερα νὰ καλύπτονται ἀπὸ ἐθελοντικὴ ἐργασία ἐνοριτῶν καὶ προσφορές.
Ὅμως βασικὸς μοχλὸς κίνησης ἦταν πάντα τά ἐκ τοῦ παγκαρίου ἔσοδα τῆς κοινότητας, ἀπὸ τὴν
ἀθρόα συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης ἑβδομάδος.
Φέτος ὅπως ἀναφέραμε, μὲ τὴν καταστρατήγηση τῆς συνταγματικής ἀρχῆς ἀναλογικότητας, καὶ τὸν
φόβο τῶν χρηματικῶν προστίμων, ὁ λαὸς περιοριστικὲ κὰτ΄ οἶκον καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὴν
αὐξανόμενη πλέον οἰκονομικὴ κρίση, τὰ δεδομένα μας, εἶναι ἐλάχιστα.
Ὁ νεωκόρος ἔχει ἀναλάβει ἔργο ἐπαιτείας ἐντός του ναοῦ, γιὰ νὰ γίνουν ὅλα ὅπως
τ΄ἀξίζει ἡ μεγάλη καί θαυματουργός ἁγία μας.
Καθαριότητα, στολισμὸς ναοῦ καὶ εἰκόνων, μουσικὲς ἐκδηλώσεις παραμονὴ καὶ ἀνήμερα, μεταδόσεις
καὶ τηλεοπτικὲς καταγραφές, εὐλογίες – ἀναμνηστικὰ δῶρα- εὐχαριστίας ἕνεκα, σὲ ὅσους
συμμετέχουν στοὺς ἑορτασμούς, κληρικούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, μέλη τοπικῶν συλλόγων,
ἐθελοντές. Αὐτὰ καὶ ἄλλα, μικρὰ καὶ μεγάλα, χρειάζονται, χρήματα. Οἱ ὑποκριτὲς λένε, μὴν τὰ
κάνετε, ἐμεῖς ἀπαντᾶμε, ἀπὸ αὐτὰ βάζουν κατσαρόλα κάποιοι ἐπαγγελματίες γιὰ τὰ παιδιά τους.
Ἔκκληση τοῦ ἐλέους Σας κάνουμε γιὰ ἀνάληψη ὅποιας δαπάνης. Οἱ ἐπώνυμες δωρεὲς μποροῦν νὰ
γίνουν στὸ νεωκόρο. Οἱ ἀνώνυμες, στὸ κυτίο γιὰ τὰ ἔργα τοῦ ναοῦ μετὰ τὴν εἴσοδο δεξιά. Ὅσοι
θέλετε ἀπόδειξη δωρεάς γιὰ φορολογικὴ χρήση, αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ κατάθεση στὸν τραπεζικὸ
λογαριασμὸ στὴν τράπεζα ALPHA BANK, μὲ ἀριθμὸ IBAN GR 630140261026100200203937
Εὐχαριστοῦμε βοήθειά μας ἡ θαυματουργὸς παιδομάρτυς Ἁγία Μαρίνα.
Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες,
λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ, ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη κατάσταση.
Φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. Δευτέρα 18:00 – 19:00 & Παρασκευὴ 11:00 -12:00
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ
Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το
μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ
στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr
λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30.
ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων (facebook)
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες
σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε
γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα
νὰ τὸ ἀποστέλλουμε μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο
συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.
(email), ἀπο ck.agmarina@gmail.com

