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Α

γαπητά μου Παιδιά, Πέρασε και φέτος το καλοκαίρι! Από σήμερα μια νέα
σχολική χρονιά αρχίζει. Οι πόρτες του Σχολείου σας άνοιξαν. Ο αύλειος χώρος
πλημμύρισε από την παρουσία σας, τα φωτεινά σας πρόσωπα, τις ζωηρές φωνές
σας.Μόλις προ ολίγου έγινε ο καθιερωμένος Αγιασμός. Είναι μια ιερή πράξη με
την οποία παρακαλέσαμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να ευλογήσει τη νέα
σχολική χρονιά. Να φωτίσει και να ενισχύσει τους σεβαστούς καθηγητές
(δασκάλους) σας. Και σε σας να χαρίσει υγεία, δύναμη και ζήλο για μάθηση.

Είναι πολύτιμη ασφαλώς η γνώση που θα επιδιώξετε να κατακτήσετε.
Απαραίτητη όμως είναι και η πνευματική σας καλλιέργεια και η ηθική θωράκιση
του χαρακτήρα σας. Ο κόπος που η μαθητεία συνεπάγεται δεν πρέπει να σας
φοβίζει. Η σχολική περίοδος της ζωής σας είναι από τις ωραιότερες της ζωής
μας. Και φυσικά καθοριστική για το μέλλον μας. Μη διστάσετε, λοιπόν, να
δουλέψετε δημιουργικά και να επιδιώξετε τις καλύτερες επιδόσεις.

Με όλη μου την καρδιά σας εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι ευλογημένη και
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καρποφόρα. Ο Κύριος Ιησούς να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσιο τον
φωτισμό Του.

Με πολλή πατρική αγάπη

ο Επίσκοπός σας

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Αγαπητά μου Παιδιά,

Πέρασε και φέτος το καλοκαίρι! Από σήμερα μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει.

Οι πόρτες του Σχολείου σας άνοιξαν. Ο αύλειος χώρος πλημμύρισε από την
παρουσία σας, τα φωτεινά σας πρόσωπα, τις ζωηρές φωνές σας.

Μόλις προ ολίγου έγινε ο καθιερωμένος Αγιασμός. Είναι μια ιερή πράξη με την
οποία παρακαλέσαμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να ευλογήσει τη νέα σχολική
χρονιά. Να φωτίσει και να ενισχύσει τους σεβαστούς καθηγητές (δασκάλους) σας.
Και σε σας να χαρίσει υγεία, δύναμη και ζήλο για μάθηση.

Είναι πολύτιμη ασφαλώς η γνώση που θα επιδιώξετε να κατακτήσετε.
Απαραίτητη όμως είναι και η πνευματική σας καλλιέργεια και η ηθική θωράκιση
του χαρακτήρα σας.
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Ο κόπος που η μαθητεία συνεπάγεται δεν πρέπει να σας φοβίζει. Η σχολική
περίοδος της ζωής σας είναι από τις ωραιότερες της ζωής μας. Και φυσικά
καθοριστική για το μέλλον μας. Μη διστάσετε, λοιπόν, να δουλέψετε
δημιουργικά και να επιδιώξετε τις καλύτερες επιδόσεις.

Με όλη μου την καρδιά σας εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι ευλογημένη και
καρποφόρα.

Ο Κύριος Ιησούς να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσιο τον φωτισμό Του.

Με πολλή πατρική αγάπη

ο Επίσκοπός σας

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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