
Έναρξη 

κατηχητικών Συνάξεων Ιεράς 

Μητροπόλεως Πάφου 

…έλα κι εσύ!  

Αρχίζουμε στις ………………………………… 

Κάθε …………………………………………………. 

Ώρα …………………………………………………... 

Χώρος ……………………………………………….. 

 

Ειδικότερα στις κατηχητικές μας συνάξεις θα μάθεις: 

 Τη βασική διδασκαλία του Ευαγγελίου μας. 

 Την ιστορία και την επίγεια διάρθρωση της Εκκλησίας μας. 

 Τους βίους της Παναγίας και των αγίων μας. 

Στις κατηχητικές συνάξεις μας θα βρεις ακόμα: 

 Ειλικρινή φιλία και αγάπη. 

 Αγνή ψυχαγωγία. 
 Συμπαράσταση στις δυσκολίες σου. 

 Απαντήσεις στα ερωτηματικά σου. 

 

 

 

 
Ιερά Μητρόπολη Πάφου/ Γραφείο Εκκλησιαστικής Κατηχήσεως και Διακονίας 

www.impaphou.org  26821000 @ metropolis@impaphou.org 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ 

Για συμμετοχή στις κατηχητικές μας 

συνάξεις συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία 

και παραδώστε τα στην διεύθυνση του 

Σχολείου σας. 

Ονοματεπώνυμο παιδιού/ων: 

1................................................................. 

Τάξη:…………….. 

2……………………..……………………………… 

Τάξη:……………… 

 

Όνομα γονέα/κηδεμόνα: 

….…………………………….………….............. 

Τηλ:…………………………  

Υπογραφή γονέα/ κηδεμόνα  …………………….. 
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