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Ἔκκληση γιὰ Συμμετοχὴ

στὸν Ὀρθόδοξο Συλλογικὸ Ἐθελοντισμὸ

Ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς ταυτίζει τὸ Πρόσωπό Του
μὲ τοὺς φτωχούς, τοὺς φυλακισμένους, τοὺς ἄστεγους,
 τοὺς πεινασμένους, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς μετανάστες, 

τοὺς ξένους, τοὺς ἀναγκεμένους

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν δὲν 
γίνει ὁ πόνος καὶ ἡ ἀνάγκη τους δικός 
μας πόνος καὶ δική μας ἀνάγκη.

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν 
ἁπλῶς γράφουμε καὶ συζητᾶμε τὸ 
θέμα τους στὰ ζεστά μας σπίτια.

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν δὲν κάνουμε ἔγνοια μας, τὴν 
ἀνάγκη τους (τροφή, ροῦχα, στέγη, φάρμακα, χρήματα).

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν φοβόμαστε νὰ βάλουμε τὸ χέρι 
στὴν τσέπη καὶ νὰ τοὺς δώσουμε ὄχι «κάτι», γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν 
ντροπὴ (πενταροδεκάρες, κόκκινα νομίσματα), ἀλλὰ ὅ,τι μποροῦμε 
γιὰ τὸν Χριστό μας καὶ τὴν συνείδησή μας.

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν μποροῦμε νὰ φᾶμε καὶ νὰ κοι-
μηθοῦμε, ὅταν κυριολεκτικὰ δίπλα μας αὐτοὶ ὑποφέρουν καὶ ἀργο-
πεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ δουλειὰ-δουλεία καὶ τὶς ἀρρώστιες.

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν μποροῦμε νὰ ποῦμε γι᾿ αὐτοὺς 
μὲ ἀδιαφορία: «Δὲν μὲ νοιάζει!»

●  Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, ἂν ποῦμε γι᾿ αὐτοὺς μὲ οἶκτο: 
«Ναί, οἱ καημένοι, ἀλλὰ τί νὰ κάνεις;».

Πολλὰ μποροῦμε νὰ κάνουμε!
Ἐλᾶτε μαζί μας γιὰ νὰ ὀργανώσουμε καλύτερα

τὴν προσπάθεια προσφορᾶς Ἀγάπης!
Ἐνισχύσατε τὸν Ὀρθόδοξο Συλλλογικὸ Ἐθελοντισμό!

Ἂς γίνουμε Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος ἡμᾶς Θεοῦ!

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς



β. Σὲ ἱστορικὴ Μονὴ τῆς περιοχῆς.

α. Στὸ Κατάστημα  Κράτησης  Νέων Βόλου  (ι΄).

•
Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν
« Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 

•
26.6/ 9.7.2016 

† B’ Σάββατον Νηστείας Ἁγίων Ἀποστόλων

Ἱερὸ Προσκύνημα

X
῾Η Φιλανθρωπία

«Χειροτονεῖ καὶ Ἱερεῖς »
Ἱερὸς Χρυσόστομος

(PG τ. 61, στλ.539-540, ΕΠΕ τ.19, σελ. 524-530)

Ὁ Ἐλεήμων καὶ Φιλάνθρωπος εἶναι « Ἱερεύς»
Ἡ  Ἐλεημοσύνη εἶναι μία Θυσία εὐάρεστος τῷ Κυρίῳ

α.  Ὁ Ἐλεήμων ἐνδύεται τὰ ἄμφια τῆς Φιλανθρωπίας·
β.  χρίεται μὲ τὸ ἔλαιον τοῦ ἀγαθοποιοῦ Πνεύματος· 
γ.  στέφεται «ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς» (Ψάλμ. ρβ΄ 4)·
δ.  γίνεται ὅμοιος μὲ τὸν Θεό: «Γίνεσθε οἰκτίρμονες...» (Λουκ. στ΄ 36)· 
ε.  προσφέρει στὸ θυσιαστήριο τῆς Ἐλεημοσύνης: τὰ ἴδια τὰ Μέλη 
     τοῦ Χριστοῦ. 
Ϛ.  θεωρεῖ ὡς τόπον τοῦ θυσιαστηρίου κάθε τόπο καὶ κάθε ὥρα.
ζ.  ἀναβιβάζει τὶς εὐωδίες τῶν θυσιῶν στὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ. 

* * *
Ἡ ἀνώτερη θυσία 

Ὅταν συναντήσης πτωχό, νὰ μὴ τὸν περιφρονήσης...
     Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ νὰ τὸν σεβασθῆς... 

             Καὶ ἀκόμη, νὰ ἐπέμβης, ὅταν κάποιος τὸν περιφρονήση...


