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Τα φιλάνθρωπα έργα της Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης σκοπός του εράνου αγάπης
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

Στέλνοντας

τις

ευχές

του

για

«Καλά

κι

ευλογημένα

Χριστούγεννα», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Άνθιμος εξέδωσε εγκύκλιο για τον Έρανο της Αγάπης, όπου
αναφέρει

όλα

τα

καλά

και

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε την εγκύκλιο:

φιλάνθρωπα

έργα

της

Ιεράς

Σε μια εποχή γενικής κρίσεως, αλλά και κάποιων ελπίδων, ο χριστιανικός
κόσμος προετοιμάζεται να εορτάση και πάλι την χαρμόσυνη εορτή των
Χριστουγέννων. Τα ποικίλα παγκόσμια γεγονότα και οι κρατικές μας
δυσχέρειες

κινδυνεύουν

να

αποδυναμώσουν

την

προετοιμασία

της

περιόδου των Χριστουγέννων ημών των ορθοδόξων Ελλήνων. Εις πείσμα
όλων αυτών, η πνευματική τροφός του Γένους μας, η αγία Ορθόδοξος
Εκκλησία μας, με τις προσφιλείς στο λαό μας εορτές και τελετές, με την
μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας με τους μελωδικούς ύμνους της, με τα
πατροπαράδοτα έθιμα του λαού μας και την αγάπη της προς όλους, θα
γεμίση και πάλι τις ψυχές μας.
Ο Χριστός με ασύγκριτη ταπείνωση και ανυπέρβλητη αγάπη έγινε άνθρωπος για
μας, κατά την προαιώνια βουλή του Ουρανίου Πατρός.
Και τώρα αυτό που ζητάει από μας είναι η δική μας αγάπη για τους αδελφούς μας
και η μετάνοια μας για όσα εφταίξαμε.
Η τοπική Εκκλησία μας, αδελφοί μας, δηλαδή η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
αγωνίζεται όλες τις ημέρες και τους μήνες του χρόνου, για να ανταποκριθή στη
μεγάλη εντολή της αγάπης του Σωτήρος Χριστού, μέσω του Γενικού και των
Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και όλων των γνωστών μας ευαγών Ιδρυμάτων.
Ειδικώς πληροφορούμε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης ότι η Εκκλησία μας
προσφέρει ετησίως, μέσω των ενοριακών συσσιτίων, χιλιάδες μερίδες
φαγητού, χωρίς καμμία διάκριση θρησκείας ή φυλής. Για τους απόρους,
λειτουργεί από τον Μάιο του 2015 Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο με δωρεάν
παροχή ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων με την εθελοντική προσφορά ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων και φαρμακοποιών.
Επίσης

βοηθούμε

απόρους

φοιτητές

με

την

λειτουργία

τριών

(3)

φοιτητικών Οικοτροφείων και ενισχύομε οικονομικώς την λειτουργία του
Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης. Επί πλέον τούτων προσεφέραμε
οικονομική ενίσχυση αρκετών χιλιάδων ευρώ, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος, στην Εξωτερική Ιεραποστολή, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την
Ιερά Μονή Σινά.

Όλο αυτό το έργο της αγάπης, αδελφοί μου, γίνεται με τις δικές σας
προσφορές. Σας παρακαλούμε, ώστε η χρόνια πλέον οικονομική κρίση,
αλλά και η εκ της πανδημίας προκληθείσα αβεβαιότητα και ανασφάλεια να
μη αποτελέσουν δικαιολογίες για να μη προσφέρωμε τον οβολό μας στον
«ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».
Σας προσκαλούμε, σας παρακαλούμε και σας προτρέπομε , να ενισχύσετε όλοι, τον
ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ο οποίος εφέτος θα πραγματοποιηθή από 5 έως 19
Δεκεμβρίου, καταθέτοντας την χρηματική, κατά την δύναμιν σας προσφορά, στο
ειδικό κυτίο που έχει ήδη τοποθετηθεί προς τον σκοπό αυτό.
Δύνασθε επίσης, και μάλιστα για ποσά μεγαλύτερα, να προσφέρετε την
δωρεά σας στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ή στο
Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας σας ζητώντας επίσημη απόδειξη.
Καλή και πλούσια αγάπη, αδελφοί. Η Εκκλησία αναμένει την συμπαράστασή σας.
Και σας βεβαιώνει ότι την περιμένει μόνον από σας, τους πιστούς Χριστιανούς της.
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους.
Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Σημείωσις:
Η παρούσα Εγκύκλιος να αναγνωσθή προς το εκκλησίασμα κατά το Κοινωνικό της
Θείας Λειτουργίας την Κυριακή 5 ή την Κυριακή 12 ή και την Κυριακή 19
Δεκεμβρίου 2021.

