
 Δήλωσέ μαs τις ανάγκεs
σου. 
 Διανέμονται, τρόφιμα,
ρουχισμός και είδη καθη-
μερινής ανάγκης
 Την πρώτη φορά έλα με
τον Ιερέα τns Evoρίαs σου,
ώστε να καταχωρηθεis στο
μητρώο και να συμπληρω-
θεi η καρτέλα σου. 

 τρόφιμα συσκευα-
σμένα με μεγάληs διάρ-
κειας ημερομηνiα λήξεωs. 
 Καινουργή ή ελαφρώs
μεταχειρισμένα ενδύματα
και υποδήματα
 Χρηματικά ποσά για
αγορά των παραπάνω
ειδών.

Στην τοπική Εκκλησία της Κορίνθου λειτουργεί από το
2009 η Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων με την ονο-
μασία «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ», προκειμένου οποιαδή-
ποτε στιγμή οι έχοντες ανάγκη να βρίσκουν τα
απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης.

Για τους
βοηθούμενους:

Ευχαριστούμε τους

δωρητές μας που

μας προσφέρουν:

O Mητροπολίτης μας
για τον έρανο της αγάπης

Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ

Χριστιανοί μου αγαπητοί, παιδιά μου ευλογημένα,
σε λίγες ημέρες, με την χάρη του Χριστού, θα αξιωθούμε να γιορτάσουμε και πάλι την
μεγάλη γιορτή της Πίστεώς μας, τα Άγια Χριστούγεννα!
Χριστούγεννα,  Χριστός επί γης! 
Χριστούγεννα, Χριστός εν ανθρώποις! 
Γιορτή των Χριστουγέννων, γιορτή της συμφιλιώσεως Θεού και ανθρώπου !!! O Χριστός
γεννιέται ως άνθρωπος και γίνεται διά της σαρκώσεως Του, αδελφός του καθ’ ενός αν-
θρώπου, ανεξαρτήτως γένους, χρώματος, γλώσσας, φυλής, έθνους, κοινωνικής τάξεως... 
Αλήθεια, ο Χριστός ως Ένας από ’μας για ’μας όλους! 
Εμείς; Ο καθένας μόνος του ! 
Ο καθένας μας κλεισμένος στον εαυτό του και στις δικές του μόνο ανάγκες; 
Όχι! Δεν το θέλει αυτό ο Χριστός. Εκείνος πτώχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Εκείνος
σμίκρυνε την Θεότητά Του για να γίνουμε «μεγάλοι και τρανοί» εμείς! Πότε όμως αυξα-
νόμαστε; Πότε πλουτίζουμε; Όταν προσφερόμαστε! Όταν ξεπερνάμε τα όριά μας! Όταν
ανοίγουμε τις καρδιές μας και συμπαραστεκόμαστε στην ανάγκη και στην αδυναμία του
άλλου, του αδελφού μας, του «αδελφού» του Χριστού.
Δύσκολες, ομολογουμένως, οι ημέρες που διανύουμε για όλους μας λόγω της φτώχειας.
Θα γίνουν δυσκολότερες όμως αν ο καθένας δεν εξέλθει των ορίων του και δεν γίνει συ-
νοδοιπόρος του «αδελφού» του στην θλίψη, στον πόνο, στην ανάγκη, στην δυσκολία ...
Γι’ αυτό και σας καλούμε σε μια τέτοια έξοδο. Έξοδο ΑΓΑΠΗΣ, συναδελφώσεως, συμ-
παραστάσεως, ενισχύσεως στο όνομα του εκ Παρθένου Τεχθέντος Ιησού Χριστού.
Έτσι, όπως κάθε χρόνο, κι εφέτος θα πραγματοποιηθεί ο «Έρανος της Αγάπης», που
στην Κορινθία μας θα γίνει στις 7 - 8 - 9 - Δεκεμβρίου με σκοπό την ενίσχυση του Φιλαν-
θρωπικού Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, που καθημερινά γίνεται αποδέκτης των
προβλημάτων, της ανέχειας και των ποικίλων δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν οι συ-
νάνθρωποί μας.
Κατά το τρέχον έτος 2013 δαπανήθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς 2.520.150,00
ΕΥΡΩ περίπου. Περί τους 4.000 (!!!) συνανθρώπους μας ανάπαυσε η εκδήλωση της αγά-
πης σας, μέσω και του «Εράνου της Αγάπης», που διενεργήθηκε πέρυσι, όπως και το
φυλλάδιο, που κρατάτε στα χέρια σας ,αδιάψευστα σας πληροφορεί.Η παράκλησή μου
είναι και εφέτος να συνδράμετε όσο μπορείτε την προσπάθεια της Τοπικής μας Εκκλη-
σίας, ώστε το 2014 το Φιλανθρωπικό της έργο,
πού ανώνυμα, αθόρυβα και με σεβασμό της
αξιοπρέπειας επιτελείται, να αυξηθεί και η Κοινω-
νική της προσφορά να αγγίξει όλο και περισσό-
τερους πάσχοντες «αδελφούς μας». Αυτό θα
συντελέσει ώστε ο «σταυρός» τους να γίνει
ελαφρότερος και όλοι μαζί με συνδετικό
κρίκο την εν Χριστώ αγάπη να πορευό-
μαστε βέβαιοι προς την Βασιλεία Του,
που μας χάρισε «δυνάμει» με την Αγία
Του Σάρκωση.

Με θερμές Χριστουγεννιάτικες
ευχές και πατρική αγάπη
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

από τις 10 π.μ. - 12 μ.

Ο Χριστός αναθέτει αυτούς,
που αγαπά, σ’ όσους Τον αγαπούν....
Βοήθησε καί σύ, για να ανακουφισθούν

ακόμη περισσότεροι.

Δευτέρα | Τετάρτη | Παρασκευή
από τις 8.00 - 10.00 π.μ.
Περιάνδρου 8β Κόρινθοs Τηλ. | fax: 27410 27122

Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ
ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

«Εσείς δώστε μου αυτά που πετάτε και εγώ θα δώσω ό,τι έχω
και δεν έχω, για να μην βλέπουμε πλέον ούτε έναν άστεγο, πει-
νασμένο και διψασμένο στην Κορινθία μας»
(Μητροπολίτης Κορίνθου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ).



Για παραλαβές
Δωρεών

Γεύμα Αγάπης
Ιερός Ναός
Μετ. Σωτήρος Κιάτου
τηλ.: 27420 23074

Γεύμα Αγάπης
Ιερός Ναός
Απ. Παύλου Κορίνθου
τηλ.: 27410 24490
(εσωτ.7)

Γεύματα αγάπης

κατ’ οίκον νοσηλεία σε οικονομικά ενδεείς.
συμβουλευτική στήριξη σε εξαρτημένους από ουσίες.
Οικονομικά βοηθήματα, ιματισμός και τρόφιμα.
Συμπαράσταση σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα

Π A Ρ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι :

Με εθελοντική προσφορά λειτουργεί το πρόγραμμα
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
του Ιερού Ναού «Παναγίας Γιάτρισσας» Λουτρακίου

Bοήθεια στο σπίτι

Ξενώνας αγάπης
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Παρέχεται δωρεάν φιλοξενία στα διαμερίσματα του
ξενώνα σε άτομα  ή οικογένειες  που έχουν ανάγκη.

έως και 4.000!!! αδελφοί μας
ενισχύονται από την Εκκλησία μας

καθημερινά με διάφορες δράσεις

Τα ενοριακά και το

Γ. Φιλόπτωχο ταμείο

τα δύο Γηροκομεία μας

τις προικοδοτήσεις

τις υποτροφίες

τους φυλακισμένους

τους ασθενείς

την αιμοδοσία

τη δωρεά οργάνων

την ιεραποστολή

τους πρόσφυγες

τους εξαρτημένους

από τα ναρκωτικά

τη λειτουργία της

“Θεοπροσφοράς”

Στέγες αγάπης

Προσφέροντας

στον έρανο

της αγάπης,

ENIΣΧΥΕΙΣ:

ΤΩΡΑ στα δύσκολα η συμμετοχή σου έχει αξία

Η πορεία της αγάπης
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* Συνάνθρωποί μας που ενισχύονται από την εκκλησία μας καθημερινά, με διάφορες δράσεις 
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Έτσι ξεπερνιέται η κρίση

2.032.627,40 €

2.520.150,00 €

1.684.786,36 €

987.976,55 €

437.622,48 €

356.263,00 €

223.379,00 €

3.500,00 €

Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου
προσφέρει καθημερινά γεύματα
αγάπης σε περισσότερους από
900 συνανθρώπους μας στην αί-
θουσα του Ιερού Ναού του Απο-
στόλου Παύλου Κορίνθου από το
Νοέμβριο του 2006 και στον Ιερό
Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος
στο Κιάτο από το Δεκέμβριο του

2008. Επίσης
οργανωμένα
προσφέρονται
έτοιμες μερίδες
φαγητού και
προμήθειες
τροφίμων από
τον Ιερό Ναό
Παναγίας Γιά-
τρισσας Λου-
τρακίου.
Επιπλέον,
μέσω διάφο-
ρων άλλων

δράσεων (“Θεοπροσφορά”, Ενο-
ριακά & Γ. Φιλόπτωχο Ταμείο
κ.λπ.) διατίθενται προμήθειες τρο-
φίμων που σε ημερήσια ανα-
γωγή, επαρκούν για την κάλυψη
σίτισης σε περισσότερα από
2000 άτομα.

Τρόφιμοι Γηροκομείου Ανδρών: «Το έργο του Απ. Παύλου» Τρόφιμοι Γηροκομείου Γυναικών: «Η Αγία Ελένη»


