
 

 ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ  
 

  
 

Ἡ γειτονική μας Ἐνορία στὶς 26 
Φεβρουαρίου πανηγυρίζει μεγαλοπρεπῶς 

τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινής της 
Σαμαρείτιδος. 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
Ὥρα 5:30μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ τὸ Μυστήριο 
τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 

 
ΤΡΙΤΗ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
Ὥρα 5:30μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς 

Ἑσπερινὸς μὲτ΄ Ἀρτοκλασίας καὶ θείου 
κηρύγματος ἐπὶ τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας 
ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ 

Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς της Σαμαρείτιδος 
ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλινίκου 
Νικολάου Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεώς μας. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

- Μνήμη Ἁγίας Φωτεινῆς της 
Σαμαρείτιδος- 

Ὥρα 6:45π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ 
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ θείου 
κηρύγματος ἱερουργοῦντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μᾶς κ.κ. 
ΔΑΝΙΗΛ. 
Ὥρα 11:30π.μ. Ἱερὰ Παράκληση στὴν 

Ἁγία Φωτεινή. 
Ὥρα 5:30μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ 
Παράκληση στὴν Ἁγία Φωτεινή. 

 
Εὐαγγελιστρίας 1, Τ.Κ. 17237 Ὑμηττός, 
Τηλέφωνο: 210 9701580. 
 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης.             
 

Νηστειοδρόμιο:   
Κατάλυση εἷς πάντα πλὴν κρέατος ὅλη τὴν ἑβδομάδα  

Καθημερινά Ὄρθρος, 8:00 Ἑσπερινός, 18:00 
> ΑΓΙΑΣΜΟΣ Σαββάτο 29 Φεβρουαρίου στὶς 18:30 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί. 

Δευτέρα 24/2, Α & Β εὕρεσις τιμίας κάρας Προδρόμου  
Σάββατο 29/2, τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων, Κασσιανοὺ 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 1/3, Εὐδοκίας ὁσίας 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30 Ναός Ἁγίας Μαρίνης,  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 Ναός Ἁγίου Νεκταρίου. 

ΕΥΧΕΛΑΙΟ 

Ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θὰ τελεσθεῖ στό 
ναό μας  Ἱερὸ Εὐχέλαιο τὴν Παρασκευή 28/2 καὶ ὥρα 18:00.  
Θὰ ἀκολουθήσει κατὰ τὸ ἔθος, τρισάγιο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους 
 
 

> Παρακλήσεις στὶς 18:00  
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  - Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Κάθε Τετάρτη  

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -19:30  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 

Κυριακή τῆς Τυρινῆς, καὶ ὥρα 18:00, στὸ Ναό μας, θὰ τελεσθεῖ ὁ 
Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ, ὅλοι θὰ ζητήσουμε τὴ συγχώρεση ἀπὸ ἀλλήλων. Στὴ 
συνέχεια στὴν αἴθουσα Δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας θὰ γίνει τὸ 
Δεῖπνο τῆς Τυρινῆς. Ὅλοι καθαρίζοντας τὰ σπίτια μας ἀπὸ κάθε τί 
ἀρτύσιμο, ἃς τὸ πάρουμε μαζί μας στὸ Ναό, νὰ τὸ μοιραστοῦμε μὲ 
ἄλλους ἀδελφοὺς ἐνορίτες σ΄ αὐτὸ τὸ δεῖπνο ἀγάπης γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἡ ἐνορία θὰ προετοιμάσει τὴν παραδοσιακὴ μακαρονάδα μὲ τυρί.  
 

> Κάθε Δευτέρα Μελέτη αγίας Γραφής 16:00 

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ  
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. 

Ἔτος 17ο Φύλλο 21ο 

23 Φεβρουαρίου 2020 

mailto:ck.agmarina@gmail.gr


 

Τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος Ἱερώνυμο εὐχαρίστησε για 

τὴν εὐλογία ποὺ ἔλαβε νὰ ἱερουργήσει 
καὶ νὰ τελέσει τὸ μνημόσυνο τοῦ 

συνεργάτου του στὴν διακονία τῶν 
ὀρθοδόξων του Καΐρου, ἀρχιμανδρίτου 
Ἰσιδώρου Σαλάκου, ὁ Μητροπολίτης Πηλουσίου Νήφων. 

Στὸ ἱερὸ ναὸ ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν ἐκ 
Βραζιλίας ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελο Καρκαγγέλη, πνευματικοῦ τέκνου 
τοῦ ἐκλιπόντος, καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἐφημερίων του ναοῦ, ἀρχιμανδρίτες 

Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ Δαμασκηνὸ Φυλακτό, καθὼς καὶ τὸν 
πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Μεταξά, ὁ ἱεράρχης τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ 
θρόνου τέλεσε στὶς 8 Φεβρουαρίου 2020, τὸ ἑπταετὲς μνημόσυνο τοῦ 

μακαριστοῦ ἱεραποστόλου κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε στὴν Αἴγυπτο 
καὶ τὴν Γουινέα. 

«Ἔδωσε τὸν ἑαυτό του, ἔμαθε καλά τα Ἀραβικά, 

ἔψαλε Ἀραβικὰ καὶ ἔγινε ἀγαπητὸς ἀπὸ ὅλους», εἶπε 
μεταξὺ ἄλλων στὴν ἐπιμνημόσυνη προσφώνηση τοῦ 
Ὁ Μητροπολίτης. Καὶ συνέχισε «τὰ παιδιὰ τῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Ντάχερ καὶ τῆς Ἡλιούπολης, τὸν 
λάτρεψαν» ἦταν καὶ τὰ τελευταῖα ποὺ 

συναναστράφηκε στὸ ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν, τὴν 
Κυριακὴ ἀνήμερά του ἁγίου Χαραλάμπους, πρὶν τὸ 
τροχαῖο ἀτύχημα καθοδὸν πρὸς ἱεροπραξία, ὅπου 

τραυματίστηκε καὶ ἐν συνεχεία ἐξεδήμησε πρὸς 
Κύριον.  

Ὁ ἱερουργός, μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ παπᾶ καὶ πατριάρχου 

Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θεοδώρου Β΄ καθὼς καὶ 
τὴν ἀγάπη τοῦ προκαθημένου τῆς μαύρης ἠπείρου πρὸς τὴν 
μητέρα καὶ τοὺς συγγενεῖς του ἀείμνηστου καὶ θυμήθηκε τὰ 

χρόνια της κοινῆς διακονίας τους στὸ Κάιρο, λέγοντας 
χαρακτηριστικὰ «ἦρθε μὲ καλοσύνη, μὲ χαρά, μὲ χαμόγελο, 
μὲ ἐνθουσιασμὸ στὴν καρδιά του νὰ δώσει τὸν ἑαυτό του γιὰ 

τὸν πτωχὸ πεινασμένο λαὸ τῆς Ἀφρικῆς. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 
τὸν κατέταξε στὰ τάγματα τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Αἴγυπτο, 
κοντὰ σὲ μένα καὶ κοντὰ σὲ ἄλλους ἀρχιερεῖς καὶ πατέρες καὶ 

καθημερινὰ εἴμασταν σὰν μιὰ οἰκογένεια, ἀδέλφια πραγματικὰ στὰ ξένα. Τὸ χαμόγελό του καὶ ἡ 
καλοσύνη τοῦ ἔχει μείνει χαραγμένο στὶς ψυχὲς καὶ στὶς καρδίες ὅλων μας καὶ ἐμοῦ, τῶν ἱερέων τῆς 

Αἰγύπτου ἀλλὰ καὶ τοῦ ποιμνίου τοῦ Ἑλληνόφωνου καὶ τοῦ Ἀραβόφωνου».  

7 χρόνια μνήμης        


