ملخص االخبار لشهور مايو – يونيو  -يوليو
2022

االخبار
لخريج الشهادات المختلفة عام  2022الف مبوك للجميع
التهان
الكنيسة تتقدم باطيب
ي
ي
خريج الكليات:
ي
جوليانا بيباوي

رلب بطرس

مارينا ديفيد

مار رتي سعد

مينا سالمة

ماري سيداروس

جورج
إيفيت
ي
ماري واصف

ناتال كولتا
ي

ماثيو رنبوز

باسم مسعد

أندرو روس

خريج الثانويه العامة:
ي
آالن عبد النور

ألي عبد النور
ر

مارينا داوود

ميجان حنا

بشارة حجازين

مينا خليل

نورا شحاتة مكرم

فادى شحاتة مكرم

ايم شحاتة
ي

جابرييال ويب

جورج بشارة حجازين

المصلي من كبار السن حسب الحاجة ،
تمكنت الكنيسة من رشاء ميكروباس يسع ل  14راكبا الستخدامها يف الخلوات  ،ونقل
ر
ووظائف الكنيسة المستقبلية .إذا كنت قادرا  ،رفبج التبع لهذا ر
الشاء .يمكنك وضع عالمة عىل الشيك بأن هذا هو الذهاب نحو
.الميكروباس  ،أو إرسال رسالة نصية إل مدحت ( )614.440.3676إذا كنت تتبع عب ر
اإلنبنت وتريد أن تتبع للميكروباس
Festival
.
المتطوعي .يرج االتصال بهاله برسوم لمعرفة كيف
إل
ماسة
حاجة
هناك
،
دائما
الحال
هو
كما
أغسطس
28
26
خ
تاري
تم تحديد
ر
يمكنك المساعدة
انشطة ايام السبت
تقام األنشطة واأللعاب من الساعة  5إل  6مساء K-5. ،د .خدمات السبت :تستمر خدمات السبت يف إقامة أمسيات السبت للصفوف
ر
واالعباف المفتوح من
تليها مهرجان من الساعة  6إل  7مساء لشهري يوليو وأغسطس .تبدأ صالة الغروب يف الساعة  7مساء .تسبها
.الساعة  8إل  9:30مساء
تحسينات و تجديدات يف الكنيسة
األشجار:
استأجرت الكنيسة رشكة إلزالة وتقليم األشجار حول مبن الكنيسة ومبل الكنيسة وموقف السيارات
سور موقف السيارات
ر
يتعي االنتهاء منها حول الكنيسة
تبق و الصيانة المستمرة :ال تزال هناك مشاري ع ر
تم عمل صيانة شاملة للسور و جاري العمل فيما ي
الداخىل للكنيسة ،
وخارجها :إعادة رصف مواقف السيارات  ،واالنتهاء من تجديدات غرفة مدرسة األحد  ،وإصالح باب األمن
ي
.والتجديدات المستمرة لمبل الكنيسة .إذا كان لديك الوقت واالهتمام بالمساعدة ،يرج االتصال بعماد جرجس
األنشطة/األحداث الجارية
ر
المباش للكنيسة .تواصل مع ممدوح بشارة لطرح األسئلة
ليال الجمعة ،عىل قناة البث
.أ .دراسة الكتاب المقدس باللغة العربية :ي
ر
ر
اللوان تباوح
ب .مجموعة الصالة :ستعقد الكنيسة اجتماعات للصالة .وسوف تكون كل يوم أربعاء  8-7مساء للنساء والفتيات
ي
أعمارهن ربي  10سنوات وما فوق .يرج االتصال بأمل جرجس ( )614.598.8399إذا كنت مهتما بالحضوراو تحتاج للتوصيل
صباح كل يوم جمعة من الساعة السايعة و خمس و اربعون دقيقة أل الثامنة و النصف ف حديقة ر
أنبيم و هذا مفتوح لكل األعضاء و
ي
ي
األطفال ايضا
ر
البحبة
المش واحد و نصف ميل حول
البحبة يف البلكون يبدا بصالة االجبية ثم
و األجتماع سيكون عند
ر
ر
ي
يمكنك االنصال بمريم الشماع لالستفسار614.570.5608

الحالة المالية
 :متوسط اإليرادات ومتوسط النفقات لشهر مارس  /أبريل  /مايو
أ .متوسط اإليرادات  38ألف شهريا
ب .متوسط المصاريف  23ألف شهريا
البنك  600 :ألف
ج .الرصيد
ي
ر
الخلق من الكنيسة وندعو أي اي
كما هو الحال دائما  ،يرحب المجلس بمدخالتكم و هناك صندوق اقباحات تم وضعه يف الجزء
ي
شخص إل وضع ر
اقباحات هناك .يمكن أن تكون مجهولة الهوية إذا كنت ترغب يف ذلك .بالتناوب ،سيكون األب مكاريوس وأعضاء
.المجلس سعداء بالتحدث  -يرج التواصل معنا

