
Urgent Request for Help 

Dear St. Mary’s congregation members, we need your hands and your help: 

  

When?  Tuesday (tonight) and Wednesday, 4-8pm. an hour or two during that time will help 

immensely. We respect that your time is tight, especially on a weeknight.  

What?  Prepare the church’s house for a clerical stay.  

Tasks needed:  

1. Disassembling bunk beds and reassembling them in the basement,  

2. Assembling furniture, removing items from the basement and the garage to the trash,  

3. Replacing light bulbs, locks/ knobs on doors, paint touch-ups. 

If there is time and ability, we’ll also update some light fixtures. 

Why?  We have the good fortune to be receiving a visiting priest from Egypt for a short period (he 

will stay 4-6 weeks, we have been told). We are going to house him in the “church house,” but it 

needs to be prepared for his stay, which could begin any day, pending visa paperwork. We have 

been asked to get it as ready as possible this week, as Anba Saraphim will also be staying there 

during this weekend’s visit.  

Again, we really appreciate any help you could offer, and may God bless your service! 

ساعدةطلب عاجل للم  

العذراءاعزائي أعضاء كنيسة القديسة مريم   

 نحن بحاجة إلى أيديكم ومساعدتكم 

مساء. حتى ساعة أو ساعتين خالل ذلك الوقت سوف تساعد. نحن نحترم أن وقتك   8-4متى؟ الثالثاء )الليلة( واألربعاء،  

 .ضيق، خاصة في ليلة من ليالي األسبوع

،  بطابقين وإعادة تجميعها في الطابق السفلي اآلسرة .  وتشمل المهام: تفكيك كاهنبإعداد منزل الكنيسة إلقامة القيام ماذا؟ 

إلى سلة المهمالت، واستبدال المصابيح الكهربائية، واألقفال /  الجراج وتجميع األثاث، وإزالة العناصر من الطابق السفلي 

 المقابض على األبواب، ولمسات الطالء. إذا كان هناك وقت وقدرة، فسنقوم أيضا بتحديث بعض تركيبات اإلضاءة

أسابيع، كما قيل لنا(. سنقوم   6-4ن مصر لفترة قصيرة )سيبقى لماذا؟ من حسن حظنا أن نستقبل كاهنا زائرا م

في "بيت الكنيسة"، لكن يجب أن يكون مستعدا إلقامته، والتي يمكن أن تبدأ في أي يوم، في انتظار أوراق  باستضافته  

يضا خالل زيارة نهاية  التأشيرة. وقد طلب منا أن نجهز أبوابه قدر اإلمكان هذا األسبوع، حيث ستقيم األنبا سارافيم هناك أ 

.هذا األسبوع   

 مرة أخرى، نحن نقدر حقا أي مساعدة يمكن أن تقدمها، وليبارك هللا في خدمتك

 


