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Μιλώνηας ζηα παιδιά για ηην αγάπη ηοσ Θεού
Αγαπεηνί αδειθνί, ζπλεξγάηεο θαη
ππνζηεξηθηέο ζην έξγν ηνπ Θενύ,
Γηα αθόκε έλα ρξόλν ν Κύξηνο ηνπ
ζεξηζκνύ καο έδωζε πνιιέο
επθαηξίεο λα κηιήζνπκε ζηα παηδηά
ηεο παηξίδαο καο γηα ηελ αγάπε ηνπ
Θενύ. Οη εξγάηεο θαη νη εζεινληέο
ηεο δηαθνλίαο καο δίδαμαλ ην Λόγν
ηνπ Θενύ ζε πνιιά παηδηά θαη
εθήβνπο κέζα από ηηο ηαθηηθέο θαη
έθηαθηεο δηαθνλίεο καο. Μεξηθά
παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε κεηάλνηα
θαη πίζηε ζηνλ Κύξην Ιεζνύ Χξηζηό,
δεηώληαο Τνλ ωο Σωηήξα θαη Κύξηό
ηνπο - θάπνηα από απηά κέζα από
ηελ παηδηθή ηζηνζειίδα καο. Σηηο
θαξδηέο όιωλ έπεζε ν ζπόξνο ηνπ
Λόγνπ ηνπ Θενύ πνπ έρεη ηε δύλακε
λα θέξεη θαξπό ζωηεξίαο. Δηδηθά
ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ
δνύκε ην κήλπκα ηεο αγάπεο θαη ηεο

ΓΙΑΚΟΝΙΑ Δ ΣΙΓΓΑΝΟΤ

ειπίδαο ηνπ Χξηζηνύ είλαη πην
επίθαηξν από πνηέ γηα κηθξνύο θαη
κεγάινπο.
Τα Χξηζηνύγελλα πνπ καο πέξαζαλ
δώζακε ζπλνιηθά 38 Παηδηθά
επαγγειηζηηθά πξνγξάκκαηα, πνιιά
από απηά ζε Γεκόζηα δεκνηηθά
ζρνιεία κε εθαηνληάδεο παηδηά αιιά
θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο λα αθνύλ
ην κήλπκα ηεο γέλλεζεο θαη ηεο
ζπζίαο ηνπ Κπξίνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ.
Σην μεθίλεκα ηεο λέαο ρξνληάο
ζπλερίδνπκε λα αθνινπζνύκε ην
ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ κηιώληαο ζηα
παηδηά γηα ηελ αγάπε Τνπ, κέζα
από ηηο ηαθηηθέο Παηδηθέο θαη
Δθεβηθέο Βηβιηθέο νκάδεο, ηελ
εθπαίδεπζε γνλέωλ θαη δαζθάιωλ,
ηελ παξνρή δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη
όιεο ηηο άιιεο δηαθνλίεο. Ο ζηόρνο
καο είλαη αθόκε πην πνιιά παηδηά
λα αθνύζνπλ γηα ην Χξηζηό.

ΠΑΙΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΟΜΑΓΑ

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαθνλία καο κε
ηελ πξνζεπρή θαη ηελ νηθνλνκηθή
ζαο ππνζηήξημε. Ο Κύξηνο λα ζαο
ραξίζεη κηα επινγεκέλε θαη
θαξπνθόξα ρξνληά.
Δθ κέξνπο ηωλ ζπλεξγαηώλ ηεο
Χξηζηηαληθήο Γηαπαηδαγώγεζεο,
Σηέθανος & Μάγδα Μποηώνη
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