
Ho an'ny Birao Foibe,
Ny Masoivoho avy ao amin'ny Birao Foibe,

Ho an'ny Mpikambana ato amin'ny Komitin'ny FAfAn,

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, 

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

Antony : Zaikabe – Fisaorana     Angers faha, 15 septambra 2022

Ry Havana ao amin'ny Tompo,

Amin'ny fo feno fifaliana hatrany no hirahabàna antsika rehetra amin'ny anaran'i 
Jesoa Kristy Tompontsika !

Miara-misaotra sy manolotra ny dera ny Tompo isika ry Havana fa tanteraka soa 
tamin'ny asabotsy 3 sy alahady 4 septambra tany amin'ny Le Rocheton ny 
Zaikaben'ny Faritany Afovoany Andrefana

Mangataka ny famindram-po avy aminareo anefa raha toa ka sendra nisy ny zavatra
tsy tanteraka nandritra izany fotoana izany

Mamerina ny fisaorana feno azy mirahalahy Mpitandrina Rév. Dr.  
RASOLONDRAIBE Seth sy RAOBINARISON Solohery izay nitondra ny fampianarana
niainga tamin'ny loha-hevitra izay niainantsika nandritry ny Zaikabe ary ho 
entintsika hamakivaky ny taom-piangonana manaraka 

Misaotra ihany koa ny nisolo tena ny masoivoho avy amin'ny Birao Foibe ato amin'ny
Faritany

Misaotra anareo Ray aman-dreny Mpitandrina ao amin'ny FMM, namolavola sy 
nandrafitra ny loha-hevitra ary nanatanteraka ny fotoam-pivavahana sy ny 
fandaminana teo amin'ny aram-panahy
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Misaotra ny Tafo FPMA Athis Fanantenana tamin'ny fikarakararana sy ny 
fandaminana rehetra mikasika ny lojistika nahafahantsika niaina ny Zaikabe am-
pilaminana, nahafa-po ny rehetra ny fandraisana

Misaotra ny mpiara-dia rehetra ato amin'ny Komitin'ny Faritany (Birao, Filohan'ny 
Tafo, Filohan'ny Sampana Iraisana) sy ianareo rehetra isan-tsokajiny, nandray 
anjara tamin'ny takariva, ny nitarika ny « ateliers », ny nanao ny « badges », ny 
nanatanteraka  ny fandikan-teny,  niara-nifarimbona taminay tamin'ny fanomanana, 
tamin'ny fiaraha-miasa tao anatin'ny fiombonana am-pirahalahiana sy ny 
fandraisana anjara rehetra

Mankasitra anareo Vahoakan'Andriamanitra avy amin'ny Tafo sy Fiaraha-mivavaka 
rehetra tonga maro niara-nanatrika sy niaina tao anatin'ny fiombonana am-pifaliana
sy am-pirahalahiana tanteraka nandritra ny fotoana rehetra

Ary isaorana manokana ianao izay mety tsy voatonona etsy ambony kanefa 
anisan'ny nitondra ny anjara biriky tamin'ny fanatontosana ny fotoana 

Dia ho « Fiangonana  mampandroso ny fianakaviana sy ny asa tsara »  anie ny 
Faritany Afovoany Andrefana, hanana « fo madio », « fo marina », « fo feno 
fitiavana »  ao amin'ny Tompo raha hanohy hamakivaky ny taom-piangonana vaovao
indray ny Tafo tsirairay sy ny isam-batan'olona

« … Ary ny Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra anie 
hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesoa... » Filipiana 4.7

Manonona ny Fiadanan'ny Tompo ho aminareo !

RADISON Tiana - Filoha
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