
Karácsonyra készülve a Diakóniai Központ 
meghirdeti a karácsonyi ajándékcsomagok 

gyűjtését, melynek célja, hogy szebbé tegye 
a rászoruló gyermekek és felnőttek 

ünnepét. Ez évben is buzdítjuk
a gyülekezeteket, közösségeket, 

kapcsolódjanak be az adakozásba.

És örült a nép az önkéntes adakozásnak, 
mert jó szívvel, önként adakoztak az 
Úrnak.                                      1 Krón 29:9

Hogy mi kerüljön a gyermekeknek szánt 
csomagokba?

Hogy többet mosolyogjanak:
kedves pici játék, édesség, stb.
Hogy fejlődjenek: könyv, fejlesztő-,
társasjáték, füzet, toll, vízfesték,
színes ceruza, stb.
Hogy egészségesek maradjanak:
vitaminkészítmények, tisztálkodási szerek  
(fogkefe, fogkrém, szappan, sampon stb.)
Hogy érezzék, hogy értékesek:
egy kedves levélüzenet
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A gyermekeknek szánt csomagok mellett 
egészségükben akadályozott és idős 

felnőtteknek szánt ajándékot is gyűjtünk, 
mely csomagok javasolt tartalma:

hitmélyítő irodalom, igés kártya, tartós 
élelmiszer - édesség, tea,

szárított gyümölcs, vitaminkészítmények,
higiéniai eszközök,stb.

Bizonyára örömet szerezhet nekik saját, 
kedves üzenetünk is.

Kérésünk az ajándékozók felé:
az ajándékdobozok alját és fedelét külön 
csomagolják be és lezáratlanul  adják le,
a csomagok lezárása az átvevőhelyeken 

történik majd. A dobozokon kérjük 
tüntessék fel, melyik célcsoportnak szánják, 

a megajándékozni kívánt gyermek nemét
és életkorát is.

A csomagok gyűjtésének határideje:
2013. november 30.

A csomagok szállítására pénzadományt is 
köszönettel elfogadunk, melyet a Diakonia

Reformata n.o. számlájára utalva 
9576161/5200 tudunk fogadni.

Az átutalásnál kérjük, tüntessék fel: NyMK

Bővebben: www.refdiakonia.sk
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