خبرنامه داخلی موسسه خیریه

وژیه انهم نوروز 1397

گلهای نوروزی

دســت بگشــا ،پنجــره رابازکــن ،خدایــت رابخاطــر لطافــت هــوا ،ســبزی زمیــن ،گرمــای مطبــوع خورشــید و مــژده حیــات دوبــاره زمیــن ســپاس گــوی و ازحمــد گویــان و ســجده کنــان خالــق زیبایــی هــای خلقــت
بــاش.آری بــه ســنت حســنه ی هرســاله ،ایــران وایرانــی پشــت دروازه بهارانتظــار نــوروز وعیــد رامــی کشــد و باخانــه تکانــی و غبارروبــی ،خانــه دلــش را آمــاده فــرود فرشــتگان مهــر و رحمــت الهــی کــرده
اســت .عجــب صحنــه هــای زیباوخاطــره انگیــزی! انســانهای خیرونوعدوســت در دســت ودل بــازی برهــم ســبقت مــی گیرندوبــا الهــام از زیبایــی هــای بهــار وطبیعــت ،شــادی ورونــق رابــه خانــه هــای خالــی
از زرق وبــرق هدیــه مــی کننــد .چــه بســا ســهم مــا بشــکرانه بهــار همــان لبــاس وکفــش نویــی اســت کــه بــرای کــودکان محــروم دیارمــان هدیــه مــی کنیــم.
خریدشــیرینی وشــکالت وآجیــل اگررونــق ســفره عیــد ونوروزماســت چــه جــای تردیــد کــه ایــن رونــق رابــه ســفره ی ســاده وبــی رونــق یتیمــان هــم هدیــه کنیــم .نکوداشــت ســنت هــای حســنه ورســم هــای
دیریــن مــا ایرانیــان جلــوه وحالوتــش بــه ســهیم کــردن آنانــی اســت کــه دستشــان تنــگ اســت و نگاهشــان منتظــر .بادســتانی بخشــنده دلهایمــان را از رحمــت ورضــای الهــی ســیراب کنیــم یــا علــی

به نیکی بیندیش تا بر آن دست یابی
حضرت علی (ع)
نمایشگاه توانمندیهای خانواده تحت پوشش

جشن میالد حضرت فاطمه زهرا (س)

سالروز میالدبانوی گلها،کوثرقرآن،حضرت زهرای مرضیه
امسال درموسسه آموزشی فرهنگی مهدی موعود حال
وهوای معنوی خاصی داشت.دراین جشن باشکوه مادران
ایتام به همراه فرزندان نوجوان وخردسال دعوت بودند
وقسمت های شادومتنوع برنامه ازجمله سخنان معنوی
وکاربردی سرکار خانم علیزاده ازکارشناسان مذهبی،جهت
الگوگیری ازشخصیت الهی ام ابیها ،مولودی خوانی
حاج آقاموالیی ومسابقه ای که بین کودکان ونوجوانان
برگزارشد،لحظات خاطره انگیزی رابرای خانواده هاومتولیان
فرهنگی موسسه رقم زد.
حسن ختام برنامه پذیرایی مختصروچادرنمازهایی بودکه
به مادران ودختران اهدا شد.تالش وآرزوی ماسعادت
وسربلندی مادران ایتام با تکیه برفرهنگ فاطمی وبکاربستن
دستورات دینی ونمازوحجاب دربرنامه زندگیشان است.

موسســه مهــدی موعــود امســال درآســتانه بهاروقبــل ازآنکــه
گل وســبزه عــروس طبیعــت رازینــت دهــد باهمــت خیریــن
فرهنگــی وبانــوان فرهیختــه دراقدامــی ارزشــمند ســبزی
امیدونشــاط رابــه سرســفره ایتــام بــرد و لبخنــد رضایتمنــدی
رابرلبــان مــادران وفرزنــدان نشــاند.
برگــزاری اولیــن نمایشــگاه توانمندیهــای ایــن عزیــزان
درواقــع محــل عرضــه ونمایــش همــت انســانهای زحمتکش
وباغیرتــی بودکــه دوســت دارنــد محصــول دســترنج خــود را
دروکنندوطفیلــی جامعــه نباشــند.
تــدارک بیــش ازده غرفــه وعرضــه فــرش وگلیمهــای
رنگارنــگ دســتباف  ،خیاطــی و بافتنــی ،ســروبس آشــپزخانه،
شــیرینی و موادغذایــی ،کاالهــای زینتــی وهنراصیــل
ملیلــه ازکارهــای افتخارآمیــزی بودکــه بــه معــرض فــروش
گذاشــته شــده بود...جــا دارد درچنــد قدمــی بهــار از همــت
عالــی خیریــن خــدوم وبــی ادعــا ،خصوصــا شــرف حضــور
عالــم جلیــل القــد رآیــت اهلل حســینی زنجانــی درمراســم
افتتــاح قدردانــی کــرده واجرومزدحقبقــی رااز دســتان مبــارک
ابواالیتــام حضــرت علــی علیــه الســام طلــب کنیــم.
در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه آیــت الــه ســید محمــد
حســینی بــا ابــراز خشــنودی از اشــتغال خانــواده هــای تحــت
پوشــش خیریــه بــر تــداوم آن تاکیــد کــرد.
در ادامــه ایــن مراســم آقــای مهدیخانــی مدیــر عامــل
خیریــه گزارشــی از عملکــرد خیریــه را در طــول ســنوات
گذشــته بــرای حاضــران تشــریح نمــود ســپس برنامــه مولــود
خوانــی برگــزار شــد .گفتنــی اســت نمایشــگاه توانمندیهــای
خانوادههــای تحــت پوشــش خیریــه کــه طــی روز هــای
 ۱۸-۱۷-۱۶اســفندماه جــاری برگــزار شــد مــورد اســتقبال
همشــهریان فرهیختــه قــرار گرفــت.

