
      

Α. ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

                           

           Η Ενορία µας χάρη στην ευαι-
σθητοποίηση πολλών ενοριτών και 
φίλων της, και στην εµπιστοσύνη και 
την αγάπη µε την οποία  την περιβάλ-
λουν , επιτελεί ένα αθόρυβο, πολύ-
πλευρο και ουσιαστικό Έργο . 
        Με τα χρήµατα που συλλέγονται 
προσπαθεί να καλύψει τα έξοδα «τῶν ἐν 

ἀνάγκαις καὶ παντίαις χρείαις εὑρι-
σκοµένων» συνανθρώπων µας (βοηθή-

µατα σε πτωχούς, άνεργους, πολύ-
τεκνους, φοιτητές κ.λ) µε διάκριση και 
στοργή! 
 
                   

      
       Τα χρήματα μπορείτε να τα ρίχνετε στο 

κυτίο που βρίσκεται στον πρόναο της 

Εκκλησίας μας η να τα δίνετε στις Κυρίες του 

«ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» η 

στο Γραφείο του Ναού απ΄όπου θα παίρνετε 

απόδειξη . 

 

Β. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

 

                 Μία φορά τον µήνα (τουλάχιστον) 
προσφέρει τρόφιµα σε δεκάδες συµ-
πολίτες µας µε την «Τράπεζα Τροφίµων» 

που λειτουργεί εδώ και χρόνια. Επειδή 
όµως είναι πολύ δαπανηρή και δύσκολη 
αυτή η Αποστολή, Σας παρακαλούµε 
θερµά όταν ψωνίζετε για το σπίτι σας, 
θυµηθείτε να αγοράσετε κάποια από τα 
πιο κάτω είδη και να µας τα φέρετε. 
 
¥Ζυµαρικά (µακαρόνια, µανέστρα κ.λ),¥Όσπρια 
(φασόλια ,φακές, ρεβύθια)¥Ρύζι, ¥Γάλα,¥ Λάδι, 
¥Ψάρι, ¥Κρέας, ¥Χυµούς,¥ Μπισκότα. 
 

 
      
       Τα τρόφιμα, Σας παρακαλούμε να τα 

φέρνετε στον Ναό μέχρι τις 10 κάθε μήνα, για 

να προετοιμασθούν από τις Κυρίες και να 

προσφερθούν στους Αδελφούς μας κάθε 15,16 

και 17 του μηνός.  
       
 
 
 



 
 

Μην αμελούμε για τον ελάχιστο αδελφό!Μην αμελούμε για τον ελάχιστο αδελφό!Μην αμελούμε για τον ελάχιστο αδελφό!Μην αμελούμε για τον ελάχιστο αδελφό!    
    

«…Μὲ ἁπλὰ πράγματα, μὲ ἀπλὲς 
κινήσεις, μὲ ἀπλὲς λέξεις καὶ μὲ τὰ 
ποδαράκια καὶ τὰ χεράκια μας 
μποροῦμε να κάνουμε τόσα καλὰ 
στους ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς μας καὶ 
στα ὑπόλοιπα ἀνθρωπάκια. Μπο-
ροῦμε να κάνουμε.  

Ἀλλὰ τὶ κάνουμε; Ἀμελοῦμε. Ἀμελοῦμε καὶ 
μας ξεφεύγει τὸ καλὸ ἀπὸ τὰ χέρια. Περνάει ὁ 
καιρός, διαβαίνουν οἱ χρόνοι, γερνάμε καὶ μετὰ 
εἴμαστε ἀνήμποροι… 

…Ἂς μας φωτίσει ὁ Χριστὸς να κάνουμε 
ἔμπρακτη ἀγάπη, κι αὐτὴ θὰ εἶναι ὁ καλύτερος 
συνήγορος μας κατὰ τη Δευτέρα Παρουσία Τοῦ…» 

    

†Αρχιµ.Ανανίας Κουστένης 
 

 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ  ΤΑ 

ΕΡΓΑ  ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ! 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ! 

 

∆ΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΠΑΝΩ  

ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ…! 
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Μην ξεχνάς  εκείνον  
που έχει  

την ανάγκη σου… 
 
 

«ÅÍÏÑÉÁÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ» 


