األخبار
أوال
الخدمة اإلجتماعية:
 شكرا لجميع الذين تبرعوا لمشروع خدمة الصوم الكبير لدينا! جمعنا أكثر من خمسة صناديق من السلع المنزلية والموادغير القابلة للتلف .وسيتم التبرع بها إلى :مطبخ الحساء التابع لكنيسة القديسة صوفيا للسريان األرثوذكس للمشردين
والمحتاجين .وزارات أغور
الشباب:
نستأنف خدمات ليلة السبت من الترانيم واأللعاب والتعليم عن اإلنجيل
نأمل أن تكونوا قد التقيتم بابونا سدراك السورياني ،الذي نستضيفه حتى نهاية شهر أيار/مايو .وسيعمل مع أبونا مكاريوس .إذا
كنت ترغب في زيارة منزلية أو االعتراف مع أبونا سيدراك
يرجي األتصال باألستاذ مدحت عبد النور
ثانيا
اإلعالنات
 الكنيسة تعمل على شراء اتوبيس لجميع خدمات الكنيسة إذا كنت ترغب في التبرع لهذا المشروع برجاء وضععالمه علي الشيك خاص باالتوبيس او ارسال رسالة الي األستاذ مدحت عبد النور 614 440 3676
 مجموعة الصالة النسائية :ستعقد اجتماعات صالة نسائية .وسوف تكون يوم األربعاء األول والثالث من كل شهر8-7 ،مساءا بالكنيسة
يرجى االتصال بأمل جرجس ( )614.598.8399إذا كنت مهتما بالحضورللكنيسة
و ايضا صباح كل جمعة من 7:45ألي  ، 8:30بحديقة بحيرة أنتريم اتصل بمريم الشماع ( )614.570.5608إذا كانت لديك
.أسئلة
 ستقام األحتفال السنوي األولى ألبرشية أوهايو وميشيغان وإنديانا في  15مايو  ، 2022بمباركة من نيافة األسقف األنباسارافيم و بحضور سعادة الدكتور سامح أبو عينين ،القنصل العام في القنصلية المصرية في إلينوي ،المتحدث الرئيسي في
هذا الحدث.
ستكون التكلفة  75.00دوالرا للشخص الواحد ستشمل عشاء و مزاد
سيكون الدليل الشخصي وقاعدة البيانات ألعضاء  Shelby TWP MI.في Palazzo Grandeسيعقد الحدث في قاعة
.الكنيسة متاحين
لهذه  Facebookهناك  ،أخيرا  ،فرصة لإلعالن عن الخدمات في كتيب الحدث .تتوفر تفاصيل حول اإلعالنات على منشور
.المأدبة
كما هو الحال دائما  ،يرحب المجلس بمدخالت الجماعة .هناك صندوق اقتراحات تم وضعه في الجزء 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; األمل عاصفة; هالة برسوم; مريم الشماعة ،عماد جرجس; وجدي اسكندر; مايكل سولاير; و/أو
.ريمون وهبة

