
ΜΗτροπολιτικὸν Ταμεῖον ἈΛληλεγγύης

Ἔκκλησις Θερμοτάτη
γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῶν Κληρικῶν μας
καὶ τῆς Κοινωνικῆς Διακονίας μας

 1. Παρακαλοῦνται τὰ εὐσεβῆ μέλη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νὰ ἐμβαθύνουν περισσότερο 
στὸ θέμα τῆς σχέσεώς τους μὲ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία καὶ τῶν ὑποχρεώσεών τους ἔναντι Αὐτῆς.

 2. Ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, διὰ μέσου τῶν Λειτουργῶν Της, ● μᾶς προσφέρει τὰ 
πάντα, ● μεριμνᾶ γιὰ τὴν Σωτηρία μας, ● μᾶς πλουτίζει μὲ τὴν Χάρι τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, 
● μᾶς ἁγιάζει μὲ τὴν Λατρεία, ● μᾶς ἀνακουφίζει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν κριμάτων μας, ● γίνεται 
κλίμακα, ἡ ὁποία μᾶς ὑψώνει στὸν Οὐρανὸ καὶ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Τρισυπόστατο Κύριο καὶ 
Θεό μας.

 3. Οἱ Κληρικοί μας, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, ἐπιτελοῦν ἕνα 
τεράστιο καὶ πολύπλευρο ἔργο ἀμισθί, χωρὶς καμμία ἐπιχορήγησι. ● Ἐνίοτε στεροῦνται καὶ 
τῶν πλέον βασικῶν γιὰ τὴν ἐπιβίωσί τους, τὴν διακίνησί τους, τὴν ἄσκησι τοῦ ποιμαντικοῦ 
ἔργου τους καὶ τὴν συντήρησι τῶν οἰκογενειῶν τους.

 4. Ἡ προσπάθεια τοῦ «Μητροπολιτικοῦ Ταμείου Ἀλληλεγγύης» («ΜΗ.Τ.ΑΛ.»), ἡ ὁποία 
μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἄρχισε ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, μὲ τὴν ἀπόφασι τῆς ἐκτάκτου 
Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως, ● ἀπέδειξε ὅτι ὑπάρχουν δυνατότητες νὰ καλυφθοῦν οἱ βασικὲς 
ἀνάγκες τῶν Κληρικῶν μας, ● ταυτοχρόνως ὅμως ἀνέδειξε καὶ τὴν ἀπροθυμία ἀρκετῶν πιστῶν 
νὰ κατανοήσουν τὸ χρέος τους ἔναντι τῆς Ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας καὶ νὰ συνδράμουν 
τὸ κατὰ δύναμιν στὶς σχετικὲς δαπάνες.

 5. Ἀπευθύνουμε θερμοτάτη Ἔκκλησι νὰ καταβληθῆ μεγαλύτερη προσπάθεια συμμετοχῆς, 
ἀκόμη καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματός μας – μὲ θυσιαστικὴ διάθεσι, στὸν ἀγῶνα ● γιὰ τὴν ἐπιβίωσι 
τῶν Κληρικῶν μας ● γιὰ τὴν προώθησι τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τους (ἀνέργεσις Ναῶν - Μονῶν, 
ἱερὰ Σκεύη, Ἄμφια, βιβλία Λατρείας, ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψις, διατήρησις Σχολείων, 
ὁδοιπορικὰ κ.ἄ.) ● γιὰ τὴν ἄσκησι τῆς προνοιακῆς Κοινωνικῆς Διακονίας τους (συμπαράστασι 
σὲ ἀσθενεῖς, πτωχούς, φυλακισμένους, ἀστέγους, περιθωριοποιουμένους κ.ἄ.).

 6. Τὸ ἔργο τῆς Ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας δὲν στηρίζεται μόνο στοὺς Κληρικούς, ● 
ἀλλὰ καὶ στοὺς Λαϊκούς, ● οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ δίδουν δυναμικὰ τὸ παρόν, ● νὰ κατανοοῦν 
ὄχι μόνο τὰ δικαιώματά τους, ● ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τους σὲ ἐνοριακὸ καὶ μητροπολιτικὸ 
ἐπίπεδο.

Φυλῇ Ἀττικῆς, 30ὴ Μαΐου 2014

Ὁ Μητροπολίτης

† ῾Ο ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς


