
 

23η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ 

ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΣΤΡΟΜΠΡΑΜΣΚΑ 
 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΝΑΟ 16/2/2020 

 7:30 Ὄρθρος. 
 8:30 Θεία Λειτουργία. 

10:00 Δεκαετὲς μνημόσυνο 
Ἀρχιεπισκόπου Χαϊνούφκα Μύρωνος, 
Στρατηγού Πολωνικού Στρατού,  

καὶ τῶν σὺν αὐτῶ πεσόντων ἐν Σμολὲνσκ, 
ἀξιωματούχων τῆς Πολωνικῆς Δημοκρατίας. 
10:15 Περικόσμηση, Πολωνῶν καὶ Ἑλλήνων, 

διὰ τοῦ τιμητικοῦ μεταλλίου τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἠμῶν. 
10:30 Λιτανεία ἱερᾶς εἰκόνος πέριξ του 

Ναοῦ, διὰ τῶν ὁδῶν  
Διγενῆ, Εὐζώνων, Ἁγίας Μαρίνης, Ὀλύμπου. 
10:45 Ἀποκάλυψη ἀναθηματικῆς πλάκας εἰς 

μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Χαϊνούφκα Μύρωνος 
12:00 Ὑπογραφὴ ἰδρυτικῆς πράξεως 
ὀρθοδόξου ὁμάδας διαδικτυακοῦ διαλόγου 

εἰς τὴν Πολωνία. 

 

19:00 Διεθνὴς 
συνάντηση παραδοσιακῶν χορευτικῶν 
ὁμάδων ἐκ Πολωνίας καὶ Ἑλλάδος, στὸ 

Θέατρο τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου 
Ἡλιούπολης Σ.Βενιζέλου 112 & Πρωτοπαππα. 
 

Δωρεάν μετακίνηση γιὰ τὸ θέατρο μὲ 

λεωφοριο ἀπὸ τὸν ναὸ 18:30 καὶ ἐπιστροφὴ 
μὲ τὴν λήξη τῆς παράστασης.  

 
   

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Ἀρχιμανδρίτες Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.             
 

Νηστειοδρόμιο:  Τετάρτη 19/2 κατάλυση ελάιου  
                           Παρασκευή 21/2 νηστεία 

Καθημερινά Ὄρθρος, 8:00 Ἑσπερινός, 18:00 
 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία 18/2 ὥρα 18:00  
Θεία Λειτουργία μὲ μνημόσυνο 19/2 ὥρα 8:30       

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.  
Δευτέρα 17/2, Θεοδώρου Τήρωνος.  
Ψυχοσάββατο 22/2, Θαλασσίου μάρτυρος 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακὴ Τελώνου και Φαρισαίου 9/2, Νικηφόρου μ.  

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30 Ναός Ἁγίας Μαρίνης,  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 Ναός Ἁγίου Νεκταρίου. 
> Παρακλήσεις στὶς 18:00  

Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  - Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Κάθε Τετάρτη  
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:00  

>Κάθε Δευτέρα Μελέτη αγίας Γραφής 16:00 
>  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  

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

Κατάστημα διάθεσης ρουχισμοῦ λειτουργεῖ στὸ ναὸ 
γιὰ ἀπόρους δωρεὰν καὶ λοιποὺς με συμβολικὸ τίμημα 

Δευτέρα 11-12 Παρασκευὴ 18:30-19:30 

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), ἀπο ck.agmarina@gmail.gr 
-------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Στο ναό τῆς ἐνορίας, ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, 
ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικές στήλες (μπαταρίες)καὶ χαρτὶ. 

  
 

 

mailto:ck.agmarina@gmail.gr


 
Στὴν ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως ἱερούργησε τὴν 

παρελθοῦσα Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου 2020, ὁ 
μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ἱεράρχης 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. 

 
Στὸ κήρυγμα τοῦ εἶπε μεταξὺ ἄλλων "Στὴν 

Ἐκκλησία μᾶς τὰ πάντα εἶναι ἐν σοφία καὶ 
εὐταξία." Τ΄ ἀποστολικὰ κηρύγματα καὶ τὸν 
Εὐαγγελικὸ λόγο τὰ παρουσιάζει ζωντανὰ ἡ 

Ἐκκλησία μας" σὲ κάθε ἡμέρα τοῦ χρόνου. 
 
"Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου μένουν ὡς 

ἁγία παρακαταθήκη στὴν Ἐκκλησία μᾶς" ἐνῶ "τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα προβάλλουν τὸ πρόσωπο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Σωτῆρος καὶ λυτρωτὴ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ κυρίαρχου ζωῆς καὶ θανάτου" 
Καὶ ἀναφέρθηκε στὴν θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν του εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, τονίζοντας τὴν 

φράση τῶν λεπρῶν Κύριε ἐλέησον. Ἀναφέρθηκε στὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ ἑνός, μνημονεύοντας τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφεὶμ καὶ τὸ μήνυμα ποὺ εἶχε ἐπὶ τοῦ γραφείου τοῦ "οὐδεὶς ἀσφαλέστερος ἐχθρὸς 
ἀπὸ τὸν εὐργετηθέντα ἀχάριστο". Μίλησε γιὰ τὴν πράξη 

τῆς ἐκκλησίας νὰ μνημονεύει τοὺς εὐεργέτες, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὶς ἀμβλώσεις καὶ στὸ κίνημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ὅσων ἀποκτοῦν 

τρίτο παιδὶ στὴν Θράκη. 
 
«Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἐγκατέλειψε τὸ Χριστὸ» 

κατέληξε, «ἐδῶ καὶ 40-50 χρόνια ὁ δρόμος μᾶς εἶναι 
πολὺ δύσκολος καὶ δύσβατος καὶ ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι 

βλέπουμε αὐτὴ τὴν χώρα, τὴν χώρα τῆς ὀρθοδοξίας, 
τῆς πίστεως καὶ τῆς εὐσέβειας νὰ κατρακυλᾶ καὶ 
βλέπουμε τὰ χάλια τῆς καθημερινότητας, πράγματα γιὰ 

τὰ ὁποῖα ἀνατριχιάζεις ἀπὸ τὸ κατάντημα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς κάνει τέκνα 
τοῦ φωτὸς καὶ ἐμεῖς ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἑλλάδα ἔχει γυρίσει τὰ ὀπίσθια της στὸ Χριστὸ καὶ τὸ ζοῦμε μὲ 
ὀδυνηρὸ τρόπο. Σήμερά μου ἔκανε ἐντύπωση ποὺ μέσα στὸ ἱερό της ἐκκλησίας μαζευτῆκαν καμιὰ 

10αρια παλικάρια, μεγάλα παιδιά, χαριτωμένα παιδιὰ καὶ λέω κοίταξε ποὺ οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας 
ἔχουν ἐμπνεύσει, ἔχουν ἀγαπήσει καὶ συμπορεύονται μὲ τὰ νέα τα παιδιὰ» Ἐλπίδα ὑπάρχει εἶπε, καὶ 
εὐχήθηκε καλὴ χρονιὰ μεταφέροντας καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ 

ὁποίου λειτούργησε στὸ ναὸ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο τὸν εὐχαρίστησε. 
 
Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, εὐχαρίστησε τὸν Συνοδικὸ Ἱεράρχη τῆς Ἁγίας του 

Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καὶ ἀναφέρθηκε 
στὰ ἑορταζόμενα ἐκείνη τὴν ἡμέρα στὰ 
Ἱεροσόλυμα Θεοφάνεια, παρουσιάζοντας καὶ τὸ 

πρόγραμμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Ἐν 
τέλει ἀναφερόμενος στὸν 40ήμερο μνημόσυνο 

τῆς γηραιᾶς ἀδελφῆς Ἀναστασίας - Ἰωάννας ἀπὸ 
τὴν Ἀλβανία, ἡ ὁποία ἀφοῦ βαπτίστηκε στὴν 
Ἁγία Μαρίνα, λίγες μέρες μετὰ κοιμήθηκε καὶ 

ἐτάφη στὴν Ἀλβανία. Ἡ ἐξόδιος ψάλλθηκε 
ἀπούσης τῆς σωροῦ της, στὸ ναό μας.   

Ο Μητροπολίτης Λαοδικείας  
στην αγία Μαρίνα       


