
Ho an'ny Birao Foibe,

Ho an'ny Mpitandrina mpandrindra,
Ny Birao sy ny Komity ary

Ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny FPMA Athis-Fanantenana, Nantes, Paris, Poitiers,
Rennes, Tours eto amin'ny Faritany Afovoany Andrefana,

Ny Birao sy ny Vahoaka'Andriamanitra ao amin'ny 
Fiaraha-mivavaka Vierzon-Bourges,

Antony : Zaikaben'ny Faritany 2022                                        Angers faha, 14 mey 2022

« FIANGONANA MAMPANDROSO NY FIANAKAVIANA SY NY ASA TSARA »
« CULTIVER LES VALEURS DU ROYAUME DE DIEU »

Hebreo 10 (23 – 25)

Ry havana mpiara-dia ao amin'ny Tompo,

Ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy 
amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompontsika !

Araka ny efa fantantsika, raha sitrapon'ny Tompo, ny Zaikaben'ny Faritany dia ho 
tanterahina ny 

Asabotsy 3 sy alahady 4 septambra 2022

LE ROCHETON YMCA
Rue de la Fôret

77000 LA ROCHETTE

Fifaliana no hiarahantsika amin'i Rév. Dr. RASOLONDRAIBE Seth, Filohan'ny FPMA izay 
hanatanteraka ny fampianarana miaraka amin'i Pasitera RAOBINARISON Solohery, 
Mpitandrina ao amin'ny FPMA Paris.

Ny fandaminana amin'ny fitarihana ny fotoana samihafa sy ny fotoam-pivavahana dia 
hifarimbonan'ireo Mpitandrina eto amin'ny Faritany. 

Hitantsika mipaingotra miaraka amin'ity mailaka ity ny fandaharana ary dia manolotra 
sahady ny fisaorana ireo Raiamandreny am-panahy ny amin'izany.

Ny mikarakara ny fandraisana dia ny FPMA Athis-Fanantenana, misaotra sahady azy ireo 
isika ny amin'ny fanomanana sy fandaminana rehetra.
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Toy izao ny andinindininy mikasika ny Zaikabe :

 Ny saran-dasy (sakafo asabotsy hariva sy fatoriana + sakafo maraina sy atoandro 
ny alahady)

                             . Lehibe : 60.00 €

                             . Ankizy latsaky ny 12 taona : 40.00 €

                             . Sakafo indray mandeha fotsiny : 15.00 €

 Ny sakafo asabotsy atoandro dia samy mitondra ny mpizaika rehetra, hisy ny 
fiarahana misakafo, misaotra samy mitondra ihany koa ny fitaovana rehetra 
ilaina amin'izany

 Koa satria ny fatoriana ao amin'ny Le Rocheton dia mahazaka olona 4 isaky ny
efi-trano, mangataka ny Masoivoho iray avy amin'ny Tafo hanao ny fitsinjarana
isaky ny Tafo izay ho ao anatin'ny efi-trano ary handefa ny lisitry ny mpizaika 
sy ny fitsinjarana  any amin'Atoa RAMANITRA Dina, 
ramanitra.nicolas@gmail.com

 Ny fisoratana anarana dia mifarana ny ALAHADY 31 JOLAY 2022

 Ny fandoavana ny saran-dasy dia rehefa tonga any amin'ny Le Rocheton ny 
asabotsy 3 septambra no ho efain'ny Masoivoho isan-tafo, ny seky atao 
amin'ny anaran'ny FPMA Athis-Fanantenana

Dia manohy miara-miombom-bavaka isika ry Havana, mametraka feno eo amin'ny Tompo 
ny fikasana ny hihaonantsika am-pifaliana indray ary manentana sy manantena ny 
fahatongavantsika maro.

Manonona ny Fiadanan'ny Tompo ho aminareo ! 

Amin'ny anaran'ny Komitin'ny FAfAn

RAOBINARISON Hanitra, Mpitandrina mpandrindra ny Faritany,
RADISON Tiana, Filoha

RAZAFIMAHATRATRA Marcellin, Mpitandrina mpandrindra ny FPMA Athis-Fanantenana
RAFELIMANANA Lala, Filoha
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