υλλογι Σροφίμων & Ειδϊν Τγιεινισ
εν όψει τθσ Εορτισ του Πάςχα
Αγαπθτοί Αδελφοί,
Με τθ Χάρθ του Θεοφ το Ενοριακό Φιλόπτωχο Σαμείο του Ιεροφ Ναοφ των Αγίων Δϊδεκα Αποςτόλων
Βριλθςςίων, ςτθριηόμενο ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθν εμπιςτοςφνθ πολλϊν Ενοριτϊν, αλλά και πολλϊν
Προςκυνθτϊν, κακϊσ επίςθσ και με τθν αγάπθ τθν οποία το περιβάλλουν, επιτελεί ζνα ακόρυβο και
ουςιαςτικό ζργο ςτον τομζα τθσ αλλθλεγγφθσ και ςτιριξθσ για τουσ οικονομικά αςκενοφσ ενορίτεσ μασ, και
όχι μόνο, πάντοτε με διάκριςθ, εχεμφκεια και ςτοργι ωσ προσ το πρόςωπο των.
Από τον Μάρτιο του 2020 τα μοναδικά οικονομικά ζςοδα ςυλλζγονται από το κυτίο του Φιλοπτϊχου που
βρίςκεται εντόσ τθσ Εκκλθςίασ μασ και από δωρεζσ. Λόγο τθσ πανδθμίασ δεν πραγματοποιικθκε ο ετιςιοσ
Ζρανοσ τθσ Αγάπθσ, αλλά και διάφορεσ Εκδθλϊςεισ όπωσ εκδρομζσ, καφζσ μνθμοςφνων κ.α. Παρόλα αυτά
προςπακεί να καλφψει δαπάνεσ «των εν ανάγκαισ και παντοίαισ χρείαισ ευριςκομζνων» ςυνανκρϊπων μασ,
παρζχοντασ βοθκιματα ςε πτωχοφσ, άνεργουσ, πολυτζκνουσ κλπ.
Ο Ιερόσ μασ Ναόσ εν όψει πανδθμίασ από τον ιό covid-19, όπου πολλοί αδελφοί μασ όπωσ και εμείσ
βιϊςαμε και ςυνεχίηουμε να βιϊνουμε πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ δυςκολίασ και αποκλειςμοφ πολλϊν
ςυνθκειϊν τθσ κακθμερινότθτασ μασ, δια τθν εορτι του Πάςχα, ςυγκεντρϊνει τρόφιμα προσ ενίςχυςθ των
εμπερίςτατων ενοριτϊν μασ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προςκομίηουν τα είδθ ςτον Ιερό Ναό, κακθμερινά τισ ϊρεσ
8.00πμ. – 11.30πμ., τθρϊντασ όλα τα μζτρα κατά τθσ διαςποράσ του ιοφ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλείςκε να επικοινωνείτε με τον Ιερό Ναό, ςτο τθλζφωνο
2106132281, αλλά και ςτθν θλεκτρονικι μασ διεφκυνςθ agioi12apostoloi@gmail.com
Ακόμα και θ ελάχιςτθ ςυνδρομι του ενόσ, είναι για πολλοφσ ςθμαντικι.
Σρόφιμα: Tςάι, Ελαιόλαδο, Ρφηι, Αλεφρι, υςκευαςμζνα Κζικ/Μπιςκότα , Όςπρια, Γάλατα εβαπορζ, Ηάχαρθ,
Ηυμαρικά, Κονςζρβεσ τυποποιθμζνου φαγθτοφ, Καφζσ ελλθνικόσ.
Είδθ υγιεινισ: Χαρτί Τγείασ, Χαρτοπετςζτεσ, αποφνι χεριϊν, Απορρυπαντικό ροφχων για πλφςιμο ςτο χζρι,
αμπουάν.
Εμείσ, με τθν ςειρά μασ, κα τα προςφζρουμε ςτουσ Αδελφοφσ μασ !! Με τθ ςκζψθ ότι μόνο ςυλλογικά
μποροφμε να βοθκιςουμε αυτοφσ που ζχουν τθν ανάγκθ μασ, ευχόμαςτε κάκε καλό ςε εςάσ και τουσ
οικείουσ ςασ.
Καλι Ανάςταςθ !!!

