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ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΌ ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ WIESBADEN

Έναρξη μαθημάτων κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία
Τμήμα μικρών παιδιών (3-10 ετών). Χώρος: Γυναικωνίτης
Τμήμα μεγάλων αγοριών. Χώρος: Γραφείο ιερέως
Τμήμα μεγάλων κοριτσιών. Χώρος: Γυναικωνίτης

Σας περιμένουμε!

Eδώ και πολλά χρόνια η ενορία μας έχει την ευλογία να φιλοξενεί τρία τμή-

ματα κατηχήσεως για παιδιά όλων των ηλικιών, τα οποία λειτουργούν κάθε
Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία στους χώρους της εκκλησίας μας.
Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα νεαρά μέλη της εκκλησιαστικής μας κοινότητας να ανακαλύψουν την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα της εκκλησιαστικής ζωής και να μεταδώσουμε σε αυτά την ευαγγελική αλήθεια και τις
εθνικές μας παραδόσεις. Μέσα από κατήχηση τελούμενη σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Γερμανικά και ενίοτε Αγγλικά) υπο μορφήν συζητήσεων, χειροτεχνίας,
μελέτης, εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων, οι νέοι της ενορίας μας γνωρίζουν και μαθαίνουν να αγαπούν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και έρχονται σε
επαφή με Χριστιανικές αξίες όπως η αγάπη, η καλοσύνη και η πνευματική ακεραιότητα. Έτσι, μέσα από την καλλιέργεια της ορθοδόξου πίστεως μαθαίνουν
να εμπνέουν και να ακτινοβολούν το Καλό στην πατρίδα τους, την κοινωνία
τους, στους συνανθρώπους τους, καθώς και στη δική τους προσωπική ζωή.

Το κατηχητικό δίνει στα παιδιά ένα πανίσχυρο όπλο: Μία αλάνθαστη πυξίδα για τη ζωή τους. Γιατί ανεξάρτητα από το πόσες ευκολίες ή δυσκολίες
συναντήσουν στο διάβα της, οι πειρασμοί θα είναι πάμπολλοι και μπορεί να
γονατίσουν, να παραστρατήσουν, να αποπροσανατολιστούν, να χάσουν το
δρόμο τους. Αν όμως στην καρδιά τους ριζώσει από νωρίς η πυξίδα του Χριστού, θα έχουν τη δύναμη να επιστέψουν στην πνευματική τους Ιθάκη, απʹ
όπου και αν βρεθούν. Για την προώθηση αυτών των πολύτιμων προτύπων,
φροντίζει η οικογένεια αλλά και το Κατηχητικό.
Με επίγνωση αυτής της ευθύνης σας προσκαλούμε με χαρά να μας επισκεφθείτε στα μαθήματά μας που πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου Βισμπάντεν και να γνωρίσετε από κοντά τα τμήματα και
τους δασκάλους μας.
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