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Импресивна слика испред
цркве Свето преображење
Господње у Милтону

У организовању кампа учествовао је велики број волонтера

ГОСТОВАЛО ВИШЕ ОД
200 СРПСКИХ МАЛИШАНА

Много волонтера, укључујући и пријатеље чак из Грчке, дефинитивно је омогућило реализацију
овог пројекта и олакшало рад у кампу
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а благословом његовог преосвештенства владике др
Митрофана, епископа Eпархија канадске Српске православне
цркве, на имању манастира СВЕТО
ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ у
Милтону је у јулу одржан Камп за
православну омладину.
Имање манастира Светог пре-
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ображење Господње у Милтону је
данима било испуњено смехом и
радосним лицима малишана који
су се после дугог периода изолације,
проузроковане пандемијом вируса
корона, коначно окупили у организованом кампу. Под надзором
многобројних добровољаца, који су
мислили на сваки детаљ и са пуно
љубави посветили своје време за
нашу децу, пружена им је могућност да се играју и уче. Превише су
пропустили последњих неколико
година па су њихова насмејана лица
заједно са свим што камп нуди испунила душу сваког родитеља, учитеља, појединца.
Да би се овакав камп организовао
била је потребна вишемесечна припрема, папирологија, планирање,
много труда и активности које би
зближиле нашу децу не само међу-

собно већ и са својом вером. Научили
су да се причесте и понешто о свом
српском пореклу, а заједно са свештеницима и добровољцима кампа су
песмом величали Богородицу.
Много волонтера, укључујући и
пријатеље чак из Грчке, дефинитивно је омогућило реализацију овог
пројекта и олакшало рад у кампу. За
ову прилику је направљено 260 мајица HTC Camp (Holy Transfiguration
Camp) које је дизајнирала и штампала Melissa Petrilli, Living Life to the
Maks. За камп је било регистровано
укупно 200 деце и 60 волонтера.
Тимски рад је учинио да њихов сан
постане стварност!
Хвала Богу да се деца окупљају
око своје свете Српске православне
цркве. У наручју Божијем и Пресвете
Богородице, на правом су путу у животу.
СЛОВО

Кичинер, 28. август 2022.

Заједнички руччак за волонтере

Део волонтера који су организовали камп у Милтону

Кичинер, 28. август 2022.

Рајко Ђурђевић и малишани Максим
Бијелић, Данијел Сзрла и Нико Ампас
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