Summary of St. Mary’s Board Actions & Decisions
March 2022
I.

II.

News
a. Youth: The first Saturday night service took place on March 19
and was a great success, as was the second one. We are grateful
to all the servants who have been working so hard to provide a
fun activity for the kids, and look forward to many more
Saturday nights of singing, games, and learning about the
Gospel.
b. God willing, we will be receiving a visiting priest, Abouna
Sedrak El Souriany, sometime in the next week or two, who will
serve with Abouna Makarios for the rest of Lent and part of the
50-day period following the Feast of the Resurrection.
Volunteers have been hard at work preparing the “church
house” for his stay. Thank you volunteers! If you would like a
house visit or confession with Abouna Sedrak during his stay, we
will have a sign-up to arrange this.
Announcements
a. The Church is purchasing a van! If you are able, please make a
donation towards this purchase. You can mark on the check (or
text Medhat if making the donation online) that this is to go
towards the van.
b. Women’s Prayer Group: starting April 8, St. Mary’s will be
holding a women’s prayer meeting. It will take place:
i. Every Friday morning, 7:45-8:30am, Antrim Lake park
(meet at the dock on the lake). We will pray the Agpeya
together and then walk for about 20-25 minutes.
ii. God willing, starting in May, we will have a prayer
meeting one evening a week, tentatively Wednesday, 78pm, in the church. This will be for women and girls ages
10 and up (so that everyone participating can focus and
pray). It will be in English and Arabic.

c. First Annual Banquet for the diocese of Ohio, Michigan and
Indiana will take place on May 15, 2022, with the blessing of HG
Bishop Saraphim.
i. The Honorable Dr. Sameh Abou-Enein, the Consul
General in the Egyptian consulate in Illinois, will be the
keynote speaker at the event.
ii. Banquet will include dinner and a silent auction.
iii. The event will take place at the Palazzo Grande banquet
hall in Shelby TWP, MI; cost will be $75.00 per person.
iv. A personal directory and data base for church members
will be available.
v. There is, finally, an opportunity to advertise services in the
brochure for the event. Details about advertisements are
available on the Facebook post for this banquet.
III. Updates
a. Given the current COVID rates, masks are no longer required at
church, but remain encouraged, especially to protect our elderly
and immuno-compromised.
IV. As always, the Board welcomes input from the congregation. There
is a suggestion box that has been placed in the back of the church
and we invite anyone to place suggestions there. They can be
anonymous if you wish. Alternately, Fr. Makarios and the members
of the board would be happy to talk--please reach out to: Fr.
Makarios West; Medhat Abdelnour; Hope Asefa; Hala Barsoum;
Mariam El-Shamaa, Emad Guirguis; Wagdy Iskandar; Michael
Sourial; and/or Remon Wahba.

ملخص إجراءات وقرارات مجلس إدارة الكنيسة

مارس 2022

أوال  -األخبار
أ .الشباب :أقيمت أول خدمة ليلة السبت في  19مارس وحققت نجاحا كبيرا  ،وكذلك الثانية .نحن ممتنون
لجميع الخدام الذين كانوا يعملون بجد لتوفير نشاط ممتع لألطفال  ،ونتطلع إلى العديد من ايام السبوت
.األخرى من االلحان واأللعاب التعليم عن اإلنجيل
ب -إن شاء هللا ،سنستقبل كاهنا زائرا ،هو أبونا سدراق السورياني ،في وقت ما بين األسبوع أو
األسبوعين المقبلين ،والذي سيخدم مع أبونا مكاريوس لبقية الصوم الكبير وجزء من فترة ال  50يوما التي
تلي عيد القيامة .كان الخدام يعملون بجد في إعداد "بيت الكنيسة" إلقامته .شكرا لكل من ساهم معنا! إذا
كنت ترغب في زيارة منزل أو اعتراف مع أبونا سيدراك أثناء إقامته  ،فسيكون لدينا تسجيل لترتيب ذلك.
ثانيا – اإلعالنات
ا -الكنيسة سوف تشتري ميكروباس للمساعدة في تنشيط الخدمات االجتماعية ! و الباب مفتوح
لقبول تبرعاتكم لذلك المشروع  ،فيرجى التبرع لهذا الشراء .يمكنك وضع عالمة على الشيك (أو إرسال
.رسالة نصية إلى مدحت إذا قمت بالتبرع عبر اإلنترنت) بأن هذا هو لمشروع الميكروباس
ب -مجموعة صالة السيدات
ابتداء من  8أبريل  ،ستعقد الكنيسة اجتماعا للصالة النسائية .وسوف يتم ذلك
 -١كل صباح جمعة  8:30-7:45 ،صباحا  ،حديقة أنتريم  .سوف نصلي أجبيا معا ثم نسير لمدة . -٢٠
 ٢٥دقيقه
 -٢إن شاء هللا ،ابتداء من شهر مايو ،سيكون لدينا اجتماع صالة مساء واحد في األسبوع ،مبدئيا .
األربعاء 8-7 ،مساء ،في الكنيسة .سيكون هذا للنساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  10سنوات
وما فوق (حتى يتمكن جميع المشاركين من التركيز والصالة) .سيكون باللغتين اإلنجليزية والعربية .
ج .ستقام المأدبة السنوية األولى ألبرشية أوهايو وميشيغان وإنديانا في  15مايو  ، 2022بمباركة االنبا
سارافيم.
-1سيكون سعادة الدكتور سامح أبو عينين ،القنصل العام في القنصلية المصرية في إلينوي ،المتحدث
الرئيسي في هذا الحدث.
-2ستشمل المأدبة العشاء ومزاد صامت .

 -٣ستكون التكلفة ٧٥دوالرا سيعقد الحدث في قاعة مآدب  Shelby TWP ،MIفي Palazzo Grande
للشخص الواحد.
. -٤سيكون الدليل الشخصي وقاعدة البيانات ألعضاء الكنيسة متاحين
هناك .
 -٥أخيرا  ،فرصة لإلعالن عن الخدمات في كتيب الحدث .تتوفر تفاصيل حول اإلعالنات على منشور
لهذه المأدبة علي .Facebook

ثالثا  -التحديثات
لم تعد األقنعة مطلوبة في الكنيسة  ،ولكنها تظل مشجعة  ،خاصة لحماية كبار السن ونقص المناعه
كما هو الحال دائما  ،يرحب المجلس بمدخالت الجماعة .هناك صندوق اقتراحات تم وضعه في الجزء IV.
الخلفي من الكنيسة وندعو أي شخص إلى وضع اقتراحات هناك .يمكن أن تكون مجهولة الهوية إذا كنت
ترغب في ذلك .وبالتناوب ،سيكون من دواعي سرور األب مكاريوس وأعضاء المجلس أن يتحدثوا  -يرجى
التواصل مع :األب مكاريوس ويست؛ واألب مكاريوس ويست؛ و مدحت عبد النور و هوب; هالة برسوم; مريم
.الشماع ،عماد جرجس; وجدي اسكندر; مايكل سوريال; و/أو ريمون وهبة

