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Ανταποκρίθηκαν οι Σερραίοι στον Έρανο Αγάπης
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών οι Σερραίοι
ανταποκρίθηκαν τα μέγιστα στον έρανο αγάπης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μητροπόλεως

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάββατο 15, τήν
Κυριακή 16 καί τήν Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας ὁ καθιερωμένος Ἔρανος Ἀγάπης. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, καί
τοῦτο πρός δόξα Θεοῦ καί ἔπαινο τοῦ φιλοτίμου λαοῦ μας, ὅτι, παρά τίς
ἐξωτερικές δυσμενεῖς συνθῆκες λόγῳ κυρίως τῆς συνεχιζομένης σφοδρῆς
οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ κλίματος ἀβεβαιότητος πού ὑπάρχει, ὁ
ἐφετεινός

Ἔρανος

κινήθηκε

σέ

ἐξαιρετικά

ἱκανοποιητικά

ἐπίπεδα,

παρουσιάζοντας αὔξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο Ἀγάπης τοῦ 2017. Ἡ
μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (80 ἀπό τίς
114 συνολικῶς ἐνορίες) παρουσίασε σημαντική αὔξηση στό προϊόν τοῦ
ἐράνου, γεγονός ἰδιαιτέρως παρήγορο και ἐλπιδοφόρο.
Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυσκολίες καί
τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως
συγκινητικό καί κυρίως μέ πολύ εὐγένεια καί καλωσύνη στό προσκλητήριο ἀγάπης
τῆς

τοπικῆς

μας

Ἐκκλησίας,

στηρίζοντας

καί

ἐνισχύοντας

οὐσιαστικά

τό

φιλανθρωπικό ἔργο της. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει καί ἐπαυξάνει περαιτέρω τήν
φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο
Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἔκτακτα
οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1100 οἰκογένειες ἐμπεριστάτων
ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν
τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά
τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς
κληρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους ἐργάτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μέ
ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφετεινό ἔρανο
τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν
ἀνθρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυπωσιακή
ἀνταπόκρισή του, παρά τίς ἰδιαιτέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχόμενος
σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

