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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος θὰ βρίσκεται στὸ ναὸ
κατόπιν τηλεφωνικής συννενοήσεως.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Μὲ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης
ἀναστέλλονται οἱ λειτουργίες σὲ
ὅλους τούς χώρους θρησκευτικῆς
λατρείας κάθε δόγματος καὶ
θρησκείας. Ἐκκλησίες παραμένουν
ἀνοικτὲς μόνο γιὰ ἀτομικὴ
προσευχή. Ἡ προστασία τῆς
δημόσιας ὑγείας ἐπιβάλλει ξεκάθαρες
ἀποφάσεις».

25 Μαρτίου 1821 – 25 Μαρτίου 2020
Μὲ ἰδιαίτερο τρόπο θὰ ἑορτάσουμε ἐφέτος, τὴν διπλὴ
γιορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821. Ἔγκλειστοι.
Χωρὶς Θεία Λειτουργία, χωρὶς Δοξολογία, χωρὶς
πανηγυρικούς, στεφάνια καὶ παρελάσεις.
Θὰ στολίσουμε τὸ εἰκόνισμα τῆς Εὐαγγελίστριας, καὶ
θὰ σημαιοστολίσουμε τὸ ναὸ καὶ τὸν παιδικό μας
σταθμὸ καὶ ἃς μὴν κάνουμε γιορτὲς μέσα σὲ αὐτούς.
Θὰ κρούσουμε
πανηγυρικά τούς
κώδωνες καὶ θὰ
ψάλλουμε στὶς 12
τὸ μεσημέρι ὁ
καθένας ἀπὸ τοὺς
ἐξῶστες τῶν
σπιτιῶν μας τὸν
Ἐθνικὸ Ὕμνο.
Θὰ ἑνώσουμε τὶς
καρδίες μας σὲ μιὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μυριόστομα ἃς
ἀκουστοῦν
Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία !
Χαῖρε ὢ χαῖρε Ἐλευθερία !
Κατάστημα διάθεσης ρουχισμοῦ
λειτουργεῖ στὸ ναὸ γιὰ ἀπόρους δωρεὰν
καὶ λοιποὺς με συμβολικὸ τίμημα.
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΜΑΤΡΙΟΥ
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 τήν τρέχουσα περίοδο
ἀπὸ 10:00 τὸ πρωὶ μέχρι 19:00 τὸ βράδυ.
Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ κατόπιν τηλεφωνικής
συννενοήσεως. 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 χαρτί

Ἀνακοινωθὲν τῆς ἐκτάκτου συνεδρίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 16 Μαρτίου 2020
Συνῆλθε ἐκτάκτως σήμερα, 16 Μαρτίου 2020 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου προκειμένου νὰ ἐπανεκτιμήσει τὶς ἀποφάσεις Τῆς ἐξαιτίας τῆς
ἐκθετικῆς αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοΐου. Στὴν Συνεδρία παρέστησαν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες τῶν 11 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἀττικῆς.
Η Δ.Ι.Σ. καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι ἐνημερώθηκαν γιὰ τοὺς κινδύνους διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὸν κ.
Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητὴ Λοιμωξιολογίας καὶ ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὁ ὁποῖος
προσκλήθηκε ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό.
Μετὰ τὴν ἐνημέρωση ἀκολούθησε ἐκτενὴς διαλογικὴ συζήτηση. Κατόπιν τῆς συζητήσεως ἡ Δ.Ι.Σ.
ἀπεφάσισε:
1. Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ γιὰ κατ’ ἰδίαν προσευχὴ τῶν πιστῶν.
2. Παρακαλεῖ τοὺς πάντες καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καὶ ὅσους ἀνήκουν σὲ εὐπαθεῖς
ὁμάδες πληθυσμοῦ νὰ παραμένουν στὶς οἰκίες τους, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ συγχρωτισμός τους
μὲ ἄλλους συνανθρώπους τους. Ὁ καθένας πρέπει νὰ αἰσθάνεται σὰν νὰ εἶναι φορέας τοῦ
συγκεκριμένου ἰοῦ, τὸν ὁποῖο ὀφείλει νὰ μὴν μεταδώσει στὸν διπλανό του, καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ
προφυλάξει τοὺς συνανθρώπους του καὶ τὸν ἑαυτό του.
Μὲ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης λοιπὸν ὑποδεικνύει τὴν λιτὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὴν
ἐρχόμενη Κυριακὴ (22.3.2020) μέχρι τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου (11.4.2020), ἀπὸ 7:00 ἕως 8:00 π.μ.,
ὡς καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
3. Ἀναβάλλονται προσωρινῶς ὅλες οἱ καθημερινὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ὅλα τα προγραμματισμένα
Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου, ἐν περιπτώσει δὲ ἀνάγκης ἡ τέλεση τῶν ἀνωτέρω Μυστηρίων θὰ
πραγματοποιεῖται μὲ τὴν παρουσία ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο των γονέων, τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ
παρανύμφου.
4. Οἱ κηδεῖες θὰ πραγματοποιοῦνται ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ τὴν παρουσία μόνον τοῦ στενοῦ
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ κεκοιμημένου. Καθ’ ὅμοιο τρόπο θὰ τελοῦνται καὶ τὰ μνημόσυνα
μόνον ἐπὶ τοῦ τάφου τῶν κεκοιμημένων.
5. Στὶς Ἱερὲς Μονὲς θὰ τελοῦνται οἱ προβλεπόμενες Ἱερὲς Ἀκολουθίες ὑπὸ τῶν Μοναστικῶν
Ἀδελφότητων ἄνευ τῆς συμμετοχῆς προσκυνητῶν.
6. Υἱοθετεῖ ὅλα τα μέτρα, ποὺ λαμβάνει ἄμεσα ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση διασπορᾶς τοῦ
ἰοῦ καὶ τὸ ἴδιο θὰ πράξει σὲ ὀ,τιδήποτε ἄλλο ὑποδειχθεῖ σὲ σχέση πρὸς τὴν πορεία ἐξέλιξης τοῦ ἰοῦ κατὰ
τὸ ἀμέσως ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα.
7. Συνιστᾶ ἠρεμία, αὐτοσυγκράτηση, ἐμπιστοσύνη στὶς Ὑγειονομικὲς Ἀρχὲς καὶ στὴν Κυβέρνηση καὶ
προτρέπει στὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας αἰσθήματος πανικοῦ καὶ ἀνασφάλειας. Τονίζει δὲ καὶ πάλι ὅτι
ὑποχρέωση ὅλων εἶναι ἡ συμμόρφωση στοὺς κανόνες ὑγιεινῆς καὶ στὶς ἐντολὲς τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν
Δημοσίας Ὑγείας σύμφωνα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
8. Ἐκτιμᾶ τὴν διακριτικότητα μὲ τὴν ὁποία ἡ Πολιτεία ἐκφράζει τὸν σεβασμό της πρὸς τὸ θρησκευτικὸ
αἴσθημα τῶν πιστῶν της Ἐκκλησίας μας. Δηλώνει ἐπίσης ὅτι ἐὰν ἡ ἐξέλιξη στὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα
ὁδηγήσει τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς στὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν λήψη ἐπὶ πλέον ἐκτάκτων μέτρων, θὰ ἐπανέλθει
προκειμένου νὰ ἐξετασθεῖ καὶ πάλι τὸ θέμα.
Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κενωτικῆς καὶ ἀγαπητικὴς
διαθέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς βουλήσεώς Της νὰ ἀγκαλιάσει τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων ποὺ
κατοικοῦν στὴν Πατρίδα μας.
Προτρέπει τοὺς χριστιανοὺς μᾶς κάθε βράδυ ἀπὸ τὶς 10:00 μέχρι τὶς 10:15 νὰ προσεύχονται
μαζί μας στὰ σπίτια τοὺς ὑπὲρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πειρασμοῦ καὶ τῆς νόσου καὶ ὑπὲρ τῆς
ἐνισχύσεως τοῦ θυσιαστικοῦ ἔργου τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν
ἐπιστημόνων – ἐρευνητῶν, τοὺς ὁποίους καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ καὶ εὐλογεῖ.
Ἤδη στὰ Μοναστῆριά μας ἔχει σημάνει συναγερμὸς ἀδιάλειπτης προσευχῆς.
Εὐχὴ ὅλων μας εἶναι ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ παράσχει ἀνάπαυση στοὺς ἤδη κεκοιμημένους
ἀδελφούς μας ἀπὸ τὸν θανατηφόρο αὐτὸ ἰὸ καὶ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορία στοὺς πενθοῦντες συγγενεῖς
τους, δεόμεθα δὲ γιὰ τὴν θεραπεία καὶ ταχεία ἀνάρρωση τῶν νοσούντων καὶ πλήρη ἐξάλειψη τῆς
φοβερᾶς αὐτῆς δοκιμασίας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

