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20:28"ها أنا معكم كل األيام والي إنقضاء الدهر" مت   

 

 أحبائي في المسيح ..

أوال و قبل كل شئ أود أن تمتد صلواتنا لجميع األخوة و األخوات األحباء في الكنيسة و نرجو 

ن خصوصا في هذا الوقت الصعب و الغير مألوف ، و بما أن صحة و للكل الصحة و األما

سالمة أبناءنا في الكنيسة تمثل أهم أولوياتنا فإن الكنيسة تدرك خطورة الوضع و أهميته أن 

تكون هناك مسافات محسوبة بين األفراد من أجل ضمان الصحة و األمان للجميع ؛ لذلك رأت 

الكنيسة و إمتثاال لتعليمات الحكومة و االبراشية وأيضا الكنيسة األم أن يتم تأجيل جميع 

ات و الخدمات الكنسية لحين إشعار آخر و نرجو من هللا أن يمد يده و يعيننا جميعا علي القداس 

الوباء  هذا التغلب علي  

و خالل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البالد فإن الكنيسة تشكر لكم تفهمكم لهذه   

أخري فإن إدارة  و أيضا للدعم الكبير الذي تولون به كنيستكم و التزاماتها ومن ناحيةاألوضاع 

 الكنيسة تبذل قصاري جهدها لتقليل المصروفات الشهرية قدر اإلمكان.

و الكنيسة تقدم عظيم الشكر و االمتنان لكل تبرع أو مساهمة خالل هذه الفترة العصيبة الي أن 

يتحنن الرب علينا و نعبر هذه المحنة بسالم و أن كل ما تقدمه من مساهمة للكنيسة فهو مساعدة 

غة األهمية لعبور هذه الفترة الحرجة بسالم.بال  

 الرب قادر أن يعوض كل من يساهم في هذه األوقات الي أن نتخطي هذا الظرف العصيب 

 و يجعل كنيستنا في إزدهار دائم.

 

 ترسل التبرعات بالطرق اآلتية:

شيكات للكنيسة بالبريد  -1  

Pre authorization 2-  بالتوافق بدفعات مسبقة  

Credit cards بالدفع بكروت اإلئتمان  -3  

    PayPal through www.sttekla.org الدفع من خالل  -4  

E-Transfer to finance@sttekla.org الدفع عن طريق اإليميل  -5      

416 880 4766إتصل باألستاذ أشرف الشماع تليفون   
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