
TATITRA VOKATRY NY FIHAONAN,NY VOATOKANA ETO AMIN,NY DIOSEZY

NY 2 KA HATRAMIN,NY 4 JONA 2017

Tafavory teto Antsiranana izahay voatokana rehetra eto amin'ny Diosezy ny zoma faha-2 ka hatramin'ny

alahady faha-4 jona ZoI7. Marihana fa efa fanin-telony izao no namorian'ny Arsevekantsika ny Rel i j iozy

rehet ra  ka  mi fand imby isan- taona ny toerana anaovana ny f ihaonana. I4O ny  isan ' i reo  namaly  nyantso  avy

amin,ny Fikambanana 2L misy ato amin'ny Diosezy. Ny loha-hevitra nanentana anay tamin' izany dia ny hoe :

< Jesoa mpiara-belona, miara-dalana amintsika voatokana hiatr ika ny fanamby miandry amin'ny

f ikolokoloana sy f iahiana nyTranobe lombonana >. Tamin'ny fomba roa miavaka sady mifameno tsara no

nent ina nandal inana ny lohahevitra :

Fanentanana sy hafatrafatra avy amin' i  Arseveka'

Tat i t ra avy amin'ny "secteurs" roa izay narahin'ny asam-baomiera arakaraka ny sehatra iasana'

Azo f int inina toy izao ny fanentanana avy amin'ny Ray aman-dReny Mgr'  Marc Benjamin RAMAROSON:

olombelona miaraka amintsika i  Kr isty (chr ist  contemporain).  Noho ny asan'ny Fanahy Masina sy noho ny

fanokanan-tena nataony dia tonga vavolombelona ny Voatokana. Tonga Kristy mpiara-belona amin'ny olona

'rV , , . ."  . r , i i . r r ,V. rrr '  tanjona dia ny hahatonga ny olon-drehetra ho Kristy ihany koa. Amin'ny ankapobeny

dia niainga tamin'ny Evanlely ny fanazavana (Jn 21,L5-2L sy Lk 4, l8).Tamin'ny mister in 'ny Fahatongavana

ho nofo no nanatanterahan,Andriamanitra ny famonjena antsika; arak' izany ny mpanara-dia an' i  Kr isty sy ny

vi ta batemy dia tokony hanana fanetren-tena'

Nodinihina tamin'ny asam-baomiera kosa ny f i tadiavana fomba mahomby sy azo tanterahina hamaliana ny

antson, i  papa ao amin'ny taratasiny (Laudato Si)  mba hikolokoloana sy hiarovana nyTranobe lombonana' dia

ny tontolo iainantsika. Miha-simba tokoa mantsy ny tontolo iainana vokatry ny ataontsika olombelona:

r ipaka ny ala, mihena ny rotsak'orana, miakatraizay tsy izy ny hafanana, miha-r ipaka ny zava-boary'  Toy izao

ary raha f int inina ny asa ho tanterahina any amin' i reo sehatra samy hafa ikatrohana mba ho f iaraovana ny

Tranobe lombonana:

1) Eo amin'ny sehatry ny fampianarana:
- Ezahana ho tonga'sekoly Moitso (EcoteVerte)ny sekoly Katol ika rehetra ato amin'ny Diosezy,

f ikojakojana nyiontolo manodidina ny sekoly,  asiana fanariam-pako (poubel les) ka avahana ny fako

metY lÔ sY nY tsy metY lô.

2l  Avy amin'ny sehatry ny fahasalamana:
- Fi tandrovana ny fahadiovana; fametrahana fanariam-pako (poubel les) ary avahana ihany koa ny

karazam-pako. Fikarakarana ny marary amin'ny maha-misioneran'ny fanompoana ny Voatokana'

3) Avy amin' i reo Pretra:

Fibebohano amin,ny f i fandraisana amin'ny tontolo iainana. Fananganana commission pastorale ho

an,ny tontolo iainana. Hatao ezaka amin'ny fomba maro samihafa ny fanentonqno sy ny fanofonona'

Noho izany dia hiezahana manomboka izao manerana ny Diosezy ary anentanana antsika vi ta batemy sy ny

olon-drehetra. Andao ary is ika oto oroiky hiara-mientana hanova toe-tsaina ka hiaro ny tontolontsika'

Tranobe lombonana mba hisian'ny ho avy mamiratra ho an'ny taranaka mifandimby'
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