
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος
μᾶς κηρύττει γιὰ τὸ Προσφυγικὸ*

...Σήμερον σᾶς κάμω μίαν πρεσβείαν δικαί-
αν καὶ ἐπωφελῆ, ποὺ ἁρμόζει εἰς τὴν χρι-
στιανικήν σας ψυχήν. Δὲν πρόκειται διὰ 
κανένα ἄλλο θέμα, παρὰ διὰ τοὺς πτω-
χοὺς ποὺ κατοικοῦν εἰς τὴν πόλιν μας...

Θὰ ἧτο ἐκδήλωσις ἐσχάτης ἀπανθρω-
πίας νὰ μὴ ὁμιλήσω πρὸς τὴν ἀγάπην σας 

δι’ αὐτούς, ὅταν μάλιστα αἱ γενικώτεραι 
περιστάσεις μᾶς ἠνάγκαζον πρὸς τοῦτο...

...Ἐπειδὴ λοιπόν... κανεὶς δὲν μισθώνει αὐτοὺς τοὺς δυσ-
τυχεῖς οὔτε τοὺς καλεῖ εἰς ἐργασίαν, ἐμπρὸς ἂς φέρωμεν 
πρὸς βοήθειάν των ἀντὶ τῶν ἐργοδοτῶν τὰς χεῖρας τῶν 
ἐλεημόνων...

...Πολλοὶ πολλὰς φορὰς προκειμένου νὰ δώσουν εἰς 
πτωχοὺς λεπτολογοῦν τὸ πρᾶγμα καὶ ἐρωτοῦν νὰ μά-
θουν διὰ τὴν πατρίδα των, διὰ τὴν ζωήν των, διὰ τὸν χα-
ρακτῆρα, τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν σωματικήν των ὑγείαν, 
ἀπευθύνουν κατηγορίας ἐναντίον των καὶ ζητοῦν μυρίας 
εὐθύνας διὰ τὴν ὑγείαν των...

...Ποίας συγγνώμης λοιπὸν ἄξιοι εἶναι δυνατὸν νὰ κρι-
θῶμεν, ὅταν ἡμεῖς αὐτοὺς ποὺ ἀπὸ ἄλλα μέρη καταφεύ-
γουν πρὸς ἡμᾶς, τοὺς ἀποδιώκομεν καὶ ἀπαιτοῦμεν 
εὐθύνας ἀπὸ αὐτούς, καὶ μάλιστα τὴν στιγμὴν ποὺ γνω-
ρίζομεν, ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα ὑπεύθυνοι διὰ μύρια κακά;...

...Ὅταν εἶναι καιρὸς εὐσπλαγχνίας καὶ φιλανθρωπίας,
βοήθησε τοὺς πτωχούς, ἀνακούφισέ τους ἀπὸ τὴν πεῖναν, 
ἀπάλλαξέ τους ἀπὸ τὴν θλῖψιν καὶ μὴ προχωρῆς περαι-
τέρω εἰς περίεργον ἔρευναν...
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Ἱερὸ Προσκύνημα
α. Στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας 

(ἑβδόμη φορὰ)
β. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἀγάθωνος, 

πλησίον τῆς Λαμίας, στὶς πλαγιὲς τῆς Οἴτης. 
•

Ὁργάνωση:
Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν
 «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 

•
 3η/16η Ἀπριλίου 2016 
† Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου

X

Χρέος καὶ Ὅραμα Ζωῆς
Νὰ προσφέρουμε •τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες μας,

•τὶς γνώσεις μας, •τὰ προσόντα καὶ τὰ χαρίσματά μας·
Προκειμένου

•νὰ σπογγίσουμε δάκρυα, •νὰ ἐπουλώσουμε πληγές,
•νὰ διακονήσουμε τὸν πονεμένο Ἀδελφό μας, •τὸν φτωχό,
•τὸν ἄρρωστο, •τὴν χήρα, •τὸ ὀρφανό, •τὸν πεινασμένο,

•τὸν ἄστεγο, •τὸν φυλακισμένο •τὸν πρόσφυγα •τὸν μετανάστη·
Δηλαδή:

τὸν ἴδιο τὸν Σωτῆρα μας Χριστὸ
στὸ πρόσωπο κάθε ἀναξιοπαθοῦντος συνανθρώπου μας.
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