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p
Λέγω

ἐγώ...

Τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου 
τοῦ παιδομάρτυρα Γαβριήλ, τοῦ ἐκ 

Ζβιέρκι τῆς Πολωνίας, ἑόρτασε ἡ 
ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς 

Ἁγίας Μαρίνης  Ἡλιουπόλεως, 
τὴν Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου 
2019. 

Χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ 
προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ο 

ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης Κωνστάντιος, 
συμπαραστατούμενος ἀπὸ ἐφημερίους 
του ναοῦ. 
Ὁ  Ἐπίσκοπος ὁμίλησε στοὺς 
εὐλαβεῖς ἐνορίτες, παρουσία καὶ 
τῶν Ἀντιδημάρχων  Ἡλιουπόλεως 
Κωνσταντίνου Σεφτελῆ καὶ  Ἰωάννου 
Πούλου.
Στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας τελέσθησε 
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἐνορίας γιὰ τοὺς 
διατελέσαντες Ποιμενάρχες τῆς 
ἐνορίας, μνημόσυνο, γιὰ τὸν 
μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
Χρύσανθο (+28  Σεπτεμβρίου 1949).

Γαβριὴλ 
ἑορτάζοντες

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: 
Ἀρχιμανδρίτες Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.
> ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου στὶς 18:00 θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας  
ἡ Ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου  
τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐπὶ τῇ μνήμη του.
> ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Ὁ ἅγιος Δημήτριος θὰ τιμηθεῖ στὴν ἐνορία μας καὶ μὲ ἀγρυπνία 
ποῦ θὰ γίνει τήν Πέμπτη 25/10 καὶ ὥρα 20:00 – 23:30
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.

 Σάββατο 26 Ὀκτωβρίου, Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος.
Ἡ λειτουργία στὸ παρεκκλήσι τοῦ Αγίου Δημητρίου στο 
γυναικωνίτη θὰ γίνει 30/10.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 Κυριακή 27 Ὀκτωβρίου, 
μαρτύρων Νέστορος καί Πρόκλης συζύγου Πιλάτου.
Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Κατσίφα +28.11.2018
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου,
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα - Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 8:00 -20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου 
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.
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ΥΨΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ.

> ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Τὴν Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου θὰ γίνει 
στὴν ἐνορία μας αἱμοδοσία.
Ἀπὸ 9:00 - 13:00 στὴν αἴθουσα 
«Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων 
Μανταδάκης», ἁγίας Μαρίνης 39, 
περιμένουμε τοὺς μιμητὲς  
τοῦ Χριστοῦ σὲ μιὰ πράξη 
ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.

Ἔκκληση βοηθείας 
Ἡ καλή μας ἐνορίτης Ντένκα Κωνσταντίνοβα, μὲ ἕναν 
δραματικὸ τρόπο ἔχασε στὶς ΗΠΑ τὴν κόρη της, τὸ γαμπρό 
της, καὶ τοὺς συμπέθερούς της. Ἡ μεταφορά των σορῶν 
στὴ Βουλγαρία γιὰ ταφῆ εἶναι ἕνα δύσκολο οἰκονομικὸ 
βάρος γιὰ τὴν οἰκογένεια τῆς ἀγαπητῆς ἐθελόντριας 
στὸ ναό μας. Ὅσοι θέλουν νὰ συνδράμουν μποροῦν νὰ 
ἀπευθυνθοῦν στὸ Νεωκόρο.



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.

Ὑποτροφία ἑλληνομάθειας  “Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ Γκίμπα”
Ξεκίνησε τὴν ἀπελθοῦσα ἑβδομάδα τὶς σπουδές 
του, στὸ διδασκαλεῖο ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 

ὁ ἐπιλεγεῖς γιὰ τὴν ὑποτροφία “Ἀρχιμανδρίτης 
Γαβριὴλ Γκίμπα” πολωνὸς νέος.

Ἡ ὑποτροφία ξεκίνησε ὡς ἰδέα κατὰ τὴν 
ἐπίσκεψή του μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
Χριστοδούλου στὴν Πολωνία, τὸν Μάιο τοῦ 2007. 
Τότε, ἡ ἐνορία μᾶς συνόδευσε μὲ προσκυνηματικὴ 
ἐκδρομή τον ἀρχιεπίσκοπο στὴν ἱερὰ αὐτὴ 
ἀποδημία του καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴ Μονὴ 
Εὐαγγελιστρίας τοῦ Σούπραλς, ἔγινε ἡ ἐπὶ τούτου 
ἐπικοινωνία μὲ τὸν καθηγούμενο τῆς μονής 
αρχιμανδριτη Γαβριὴλ Γκίμπα.

Ἡ ἰδέα ὑλοποιήθηκε πρὶν 10 χρόνια, ὅταν ὁ 
ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ, εὐλόγησε καὶ προέτρεψέ το 
τότε 19χρονο πνευματικό του τέκνο, σήμερα πρόεδρο 
τοῦ πολωνικοῦ ἱδρύματος ἁγία Μαρίνα καὶ σύμβολο 
στὸ γραφεῖο τοῦ πολωνοῦ πρωθυπουργοῦ, Πατρίκιο 

Πανάσιουκ, νὰ σπουδάσει στὴν 
Ἑλλάδα. Ἑπτὰ στὸ σύνολο νέοι ἀπὸ 
τὴν Πολωνία σπούδασαν νεοελληνικὴ 
γλώσσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ ὑποτροφία, ἡ ὁποία 
ἀπὸ τὴ φετινὴ ἀκαδημαϊκὴ χρονιὰ θὰ φέρει τὸ ὄνομα 
“Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ Γκίμπα” εἰς μνήμην τοῦ 
πρὸ ἔτους κοιμηθέντος κληρικοῦ.

Στὸ ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως ἀφοῦ 
ἀνακοινώθηκε ἡ ὀνοματοδοσία τῆς ὑποτροφίας, 
τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στὴ μνήμη τοῦ 
ἀρχιμανδρίτη Γαβριήλ καὶ προγραμματίστηκαν 
ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν πρώτη ἐπέτειο ἀπὸ τὴν κοιμήση 
τοῦ (+22 Νοεμβρίου 2018).

Τὶς προηγούμενες μέρες καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸν 
γάμο τοῦ δευτέρου κατὰ σειρὰ ὑποτρόφου τοῦ 
«Διορθoδόξου πολιτιστικοῦ κέντρου ἁγία Μαρίνα», 
Γαβριὴλ Μασάλσκι, σήμερα συνεργάτου τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου Βρότσλαβ καὶ Στέτιν Γεωργίου, 
ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τῆς 
ἐνορίας μας, ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου, 
βρέθηκε στὴν Πολωνία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


