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گزارشی از افطاری
مساجد شهرمان
اسدی -همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،اعضای کانون
های مساجد با برپایی سفره های افطاری کریمانه میزبان روزه
داران شده اند .
رمضان ماه جان بخشی است ،ماه وزیــدن نسیم الهی و گشوده
شدن درهای رحمت و مغفرت خداوند ،در این ماه روح تازه ای در
کالبد روزه داران دمیده می شود .در آخرین روزهای ماه مهمانی

خدا هستیم و خوان الهی گسترانده شده است و خداوند بندگان
را به این خوان گسترده فرامی خواند ،بیشترین بهره را در این ماه
مومنانی می برند که دعوت خدا را اجابت می کنند و ساده ترین
راه برای بهره بردن از سفره گسترده الهی افطاری دادن به مردم
و نیازمندان است.
افطاری دادن از سنت های حسنه است به نحوی که گفته می

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

عطربهشت
شود موجب انس و الفت ،تجدید دیدارها ،پیوند ارحــام ،انفاق،
ترویج خوبی ها و دوستیها می شود و مهم ترین تاثیر افطاری
ترویج فرهنگ روزهداری است ضمن آن که شادی و طراوت فوق
العادهای هم به ماه مبارک رمضان میبخشد .مساجد و حسینیه ها
در این ماه میزبان مومنانی اند که روزه دار هستند و نیازمندانی که
از این سفره های بهشتی بهره مند می شوند .در این ماه بسیاری

از مساجد و حسینیه های بجنورد همانند هر سال میزبان مومنان
روزه دار بوده اند ،نمازگزاران برای ادای فریضه الهی پا به مسجد
که می گذارند بدون افطار از خانه خدا خارج نمی شوند و از افطاری
های ساده مساجد بهره مند می شوند.
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،اعضای کانون های
مساجد با برپایی سفره های افطاری کریمانه میزبان روزه داران

شده اند .مساجدی مانند انقالب ،امام رضا(ع) ،ناظرآباد و شهرک
امام خمینی(ره) چند نمونه از ده ها مسجد در بجنورد هستند که
در این ماه میزبان روزه داران بوده اند.
در برخی از مساجد عــاوه بر سفره هــای افــطــاری ،بسته های
حمایتی نیز برای خانواده های محروم تهیه و بین نیازمندان منطقه
توزیع شد.

آبمیوه سجاد

با چندین شعبه داخلی و خارجی

شعبه ۱۱بجنورد

بیــش از ۳۶۰نوع آبمیوه
طبیعی و ترکیبی
عالوه بر ارائه آبمیوه به مشتریان این مجموعه
امکان ارائه خدمات به مراسم ها را نیز دارا می باشد

تمام مراحل شست و شو و تهیه آبمیوه

با نظارت و مشاوره کامل مهندس بهداشت صورت می گیرد
بجنورد ،بین میدان خرمشهر و آزادگان ،جنب بستنی نعمت
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