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Πνευματική
Καρποφορία

Ζ αδ. Θενδώξα Παηζίδνπ
ζπκκεηείρε ζην Θεξηλό Σρνιείν
ηεο Διι. Δ. Δ. Σεξξώλ
δηδάζθνληαο ηα Βηβιηθά Μαζήκαηα

Αλ καο ξωηνύζε θάπνηνο πνηνο είλαη ν
ζθνπόο ηεο δηαθνλίαο καο, ε απάληεζε
ζα ήηαλ ε εμήο: Ζ δόμα ηνπ Θενύ θαη ην
λα γλωξίζνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ηνλ
Σωηήξα
Χξηζηό.
Όινη
καο
πνπ
ππεξεηνύκε
ζηε
δηαθνλία
απηή,
θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα κε ηε
βνήζεηα ηνπ Θενύ γηα ηελ εθπιήξωζε
απηνύ ηνπ ζθνπνύ. Γηα ην αλ δνμάδεηαη ην
Ζ αδ. Εέηα Μαληάηε ππεξέηεζε ζηελ
όλνκα ηνπ Θενύ κέζα από ηε δηαθνλία
Διι. Δ. Δ. Βόινπ δηδάζθνληαο έλα
καο κπνξνύλ λα απαληήζνπλ όινη όζνη
ππαίζξην πξόγξακκα γηα παηδηά.
παξαθνινπζνύλ από θνληά θαη ζπρλά
ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. Γηα ην δεύηεξν
κέξνο ηνπ ζθνπνύ γλωξίδεη κόλν ν
θαξδηνγλώζηεο Θεόο αλάκεζα ζηα
ρηιηάδεο παηδηά πνπ δηαθνλνύκε θάζε
ρξόλν. Τνλ επραξηζηνύκε όκωο, πνπ
ζπρλά επηηξέπεη λα βιέπνπκε νξαηό
θαξπό
ζηε
δηαθνλία
γηα
λα
ελζαξξπλόκαζηε θαη λα πξνρωξνύκε κε
αλαλεωκέλν νξακαηηζκό. Τν θαινθαίξη
ζηελ Αγγιηθή Δβδνκάδα ζην Φίιπξν,
ηξεηο
έθεβνη
πξνζεπρήζεθαλ
γηα
ζωηεξία. Γηα καο απηό απνηειεί ην
θαιύηεξν πλεπκαηηθό ζηηγκηόηππν ηωλ
ζεξηλώλ δηαθνληώλ. Χαξείηε καδί καο γηα
Καβάια, Γξάκα, Κνκνηελή, Βόινο, Λάξηζα, είλαη νη πόιεηο πνπ
ηελ θαξπνθνξία πνπ ν Κύξηνο δίλεη ζην
θηινμέλεζαλ ππαίζξηα παηδηθά πξνγξάκαηα. Δπραξηζηνύκε όινπο
έξγν Τνπ!
ηνπο εζεινληέο πνπ ππεξέηεζαλ ζηα ππαίζξηα πξνγξάκκαηα, θαζώο
θαη ηηο ηνπηθέο εθθιεζίεο γηα ηε ζπλεξγαζία.
Δθ κέξνπο ηωλ ζπλεξγαηώλ ηεο
Χξηζηηαληθήο Γηαπαηδαγώγεζεο,
Σηέθαλνο & Μάγδα Μπνηώλε

Υπαίθρια Προγράμματα

Κατασκηνώσεις

Παγκόζμια Ημέρα
Προζεστής για ηα
Παιδιά 3/11
7ο Παιδικό σνέδριο
Ελληνογαλλική τολή
Πειραιά 20/11
Ημερίδα Γονέων
Αθήνα 27/11

Φέηνο, ιόγω απνπζίαο ηωλ ππεπζύλωλ
ηνπ έξγνπ ζην εμωηεξηθό, ηελ επζύλε ηωλ
πξνγξακκάηωλ ζην Χξηζηηαληθό Κέληξν
“Διπίδα” είραλ ν Φηιήκνλαο θαη ε Μαξία
Καβάθα από ηε Γξάκα. Σε ζπλεξγαζία κε
ηνπο
εξγάηεο
ηεο
Χξηζηηαληθήο
Γηαπαηδαγώγεζεο θαη αξθεηνύο εζεινληέο,
ππεξέηεζαλ επινγεκέλα ηα παηδηά θαη
ηνπο
εθήβνπο
πνπ
ζπκκεηείραλ.
Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο αδειθνύο πνπ
βνήζεζαλ εζεινληηθά ζηα πξνγξάκκαηα.

ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΧΗ

ΓΙΟΡΣΗ 45 ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Το 7ο Παιδικό Σςνέδπιο
ζηην Ελληνογαλλική Σσολή
Πειπαιά 20/11

Τνλ
πεξαζκέλν
Μάην
γηνξηάζακε 45 ρξόληα
δηαθνλίαο ζηελ Διιάδα.
Κεληξηθόο νκηιεηήο ήηαλ ν
Πξόεδξνο ηεο δηαθνλίαο
καο
παγθνζκίσο
αδ.
Reese Kaufman.

Το ξεκίνημα ηυν ηακηικών
Παιδικών Βιβλικών Ομάδυν
Ανοισηέρ πόπηερ για
Χπιζηοςγεννιάηικα
Ππογπάμμαηα
Σοθία και οδηγία από ηον
Κύπιο ώζηε η διακονία μαρ
να θέπνει δόξα ζηο
όνομά Τος
Η κάλςτη ηυν οικονομικών
αναγκών ηηρ διακονίαρ

Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηεο Γεξκαληθήο
Σρνιήο Θεζ/λίθεο όπνπ κεηαμύ άιισλ παξνπζηάζηεθε θσηνγξαθηθό πιηθό κε
ζηηγκηόηππα ηνπ έξγνπ από ην μεθίλεκα κέρξη ζήκεξα, ηηκήζεθαλ βεηεξάλνη
εζεινληέο ηεο δηαθνλίαο θαη απνιαύζακε επινγεκέλε ζπλαλαζηξνθή ζηε
δεμίσζε πνπ αθνινύζεζε. Ξερσξηζηή ζηηγκή ήηαλ ε νκηιία ηεο πξσηνπόξνπ
ηδξύηξηαο ηνπ έξγνπ αδ. Διπίδαο Μάξθνγινπ. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο
αδειθνύο πνπ παξαβξέζεθαλ.

www.exerevnites.com

Η δηαθνλία ηεο Παηδηθήο - Δθεβηθήο
Ιζηνζειίδαο πξνρσξά επινγεκέλα, όπσο καο
ελεκεξώλεη ε αδ. Γώξα Καξαιή πνπ έρεη ηε
θξνληίδα απηήο ηεο δηαθνλίαο. Πνιιά παηδηά
θαη λένη επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα θαη
καζαίλνπλ γηα ηελ αγάπε ηνπ Θενύ.

Εργάτες Χριστού

Ο Κύξηνο Ιεζνύο Χξηζηόο είπε πσο ν
ζεξηζκόο είλαη πνιύο, νη εξγάηεο όκσο
ιίγνη. Γνμάδνπκε ηνλ Θεό γηα ηελ
επινγεκέλε νκάδα εξγαηώλ πνπ έρεη
Φλωρενηία Χαριηωνίδου,
Βνεζήζηε καο λα κεηώζνπκε ην θόζηνο
γξακκαηέαο ζην Γξαθείν ηεο
ραξίζεη ζην έξγν ηεο Χξηζηηαληθήο
απνζηνιήο ηνπ ελεκεξσηηθνύ καο γξάκκαηνο:
Αζήλαο, επηκέιεηα Βηβιηθνύ
Γηαπαηδαγώγεζεο.
Κάζε
κήλα
Αλ επηζπκείηε λα ιακβάλεηε ην γξάκκα καο ζε
Γηαγσληζκνύ θαη κεηαθξάζεηο
δηαθεξύηηνπλ ηα θαιά λέα ηνπ
ειεθηξνληθή κνξθή κε e-mail, ζηείιηε καο έλα
Δπαγγειίνπ ζε εθαηνληάδεο παηδηά. Οη
ζρεηηθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε:
εξγάηεο
καο
απνηεινύλ
έλα
cefhellas@the.forthnet.gr
ζεκαληηθόηαην θεθάιαην ζηε δηαθνλία
κεηαμύ ησλ παηδηώλ. Σηε δηαθνλία ηνπο
έρνπλ αλάγθε από πξνζεπρή, αιιά θαη
από
νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε.
Η
Χξηζηηαληθή Γηαπαηδαγώγεζε
Γηαθνλία καο είλαη κηα ηεξαπνζηνιή
Λεσλίδνπ 19 54250 Θεζ/λίθε
πίζηεσο, πνπ ζπληεξείηαη από δσξεέο Ζέηα Μανιάηη, δηδαζθαιία Ταθηηθώλ
ηει 2310 305515
Παηδηθώλ Βηβιηθώλ Οκάδσλ
αδειθώλ θαη εθθιεζηώλ. Γηα θάζε
Λπθίαο 25 14231 Ν. Ισλία
αλάγθε θνηηνύκε κε πίζηε ζηνλ Κύξην
ηει 210 2717987
γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
Δηδηθά νη εξγάηεο καο πνπ βιέπεηε ζηε
cefhellas@the.forthnet.gr
δηπιαλή ζηήιε, έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε
www.cefgreece.gr
από ηαθηηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε.
www.exerevnites.com
Παξαθαινύκε πξνζεπρεζείηε ώζηε ν
Κύξηνο λα παξαθηλήζεη ηηο θαξδηέο ησλ
Αλ ν Θεόο ζαο νδεγεί λα εληζρύζεηε
δηθώλ Τνπ γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο
νηθνλνκηθά ην γεληθό έξγν ή θάπνηνλ από
ζεκαληηθήο αλάγθεο.
Θεοδώρα Παηζίδου θαη Γαλήνη
ηνπο εξγάηεο καο, κπνξείηε λα
Καμπουρίδου, ε πξώηε
ρξεζηκνπνηήζεηε
ππεξεηεί ζηνλ άκεζν παηδηθό
ην εηδηθό έληππν πνπ εζσθιείνπκε ή λα
επαγγειηζκό, ε δεύηεξε ζηε
επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθά κε ηα γξαθεία
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην
καο γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
γξαθείν ηεο Θεζζαινλίθεο

