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Katolik Gençlik Grubu’nun
yıldız şarkıcıları girişimi
1954 ve 1955 yıllarında, katolik gençlik
grubundaki çocuklar eski bir geleneği
yeniden canlandırdı. Bu çocuklar, İncil
astrologlarının kılığında her yıl Noel’de
kapıdan kapıya dolaşırlar. Bugün, 85 000
kadar çocuk bütün Avusturya’da barış
bildirileri dağıtır ve Afrika’da, Asya’da ve
Latin Amerika’daki muhtaç insanlar için
bağış toplarlar.
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Hayırseverlik sınır tanımaz
Afrika’da, Asya’da ve Latin Amerika’daki içler
acısı yoksulluk bir çok insanın hayatını
mahvetmektedir. Gıda ve içme suyunun
eksikliği, çocukların ağır işlerde çalışmak
zorunda olmaları, insan haklarının
ihlal edilmesi. Partnerlerimiz
kaderlerini kendileri tayin
ediyorlar: Sokak çocukları okula
gidiyor. Çiftçi aileler tarım için
kendilerine tarla temin
ediyorlar. Bölgenin
yerlileri haklarını
alıyorlar.

Teşekkür ederiz!

Verdiğiniz bağışla iyi
birşeye sebep oluyorsunuz.
Verdiğiniz bağış, gelişmekte olan ülkelerdeki
muhtaç insanlar için etkili bir destektir.
Toplanan para, yaklaşık 500 ciddi projede etkili
olacak şekilde kullanılmaktadır: Okul eğitimi,
tıbbi bakım, gıda temini, temiz içme suyu ve
insan haklarının iyileştirilmesi.

 Bağışlarınızı havale yolu ile de yapabilirsiniz:
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Size, barış dolu ve huzurlu
yeni bir yıl diliyoruz!
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