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"ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
ألني جعت فأطعمتموني .عطشت فسقيتموني .كنت غريبأ ً فأويتموني .عريانا ً فكسيتموني .مريضا ً فزرتموني.
محبوسا ً فأتيتم إل ّي .الحق أقول لكم بما ٳنكم فعلتموه بأحد ٳخوتي ھؤالء األصاغر فبي فعلتم) ".متى (٤٠،٣٦-٢٥:٣٤

األخوات واإلخوة األحباء في الرب
النعمة لكم والسالم من ﷲ أبينا والرب يسوع المسيح مدبر حياتنا حسب مسرته الصالحة ...وبعد

مناطق خدمة الجمعية:
 خدمة القديسة العذراء مريم :وتخدم سكنات المعادي والمعصرة
 خدمة الشھيد العظيم مارجرجس :وتخدم منطقة القللي والسبتية
 خدمة القديس العظيم األنبا بوال )مقر دير األنبا بوال– بوش ناصر– بني سويف( :وتخدم بوش ناصر والقرى الصغيرة النائية حولھا
 خدمة القديس البابا كيرلس السادس :وتخدم منطقة طاحونة البابا كيرلس بمصر القديمة والجبل
 خدمة األنبا صموئيل الشھيد أسقف الخدمات :وتخدم منطقة شبرا الخيمة – سوھاج – وبعض القرى البعيدة
)وتساعد مساعدات موسمية لقلة الموارد المادية لدي المؤسسة( مثل لحوم وبطاطين ومواد تموينية
 خدمة القديس األنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك ببني سويف )خدمة جديدة(

 خدمة القديس أبانوب وتخدم منطقة عين شمس بالزھراء وجزء من عزبة النخل والمرج )خدمة جديدة ايضا(
نشكركم على إستمرارية تعضيدكم المادي وصلواتكم من أجل مؤسسة إجمعوا الكسر  Gather The Remnants Org.الرب يفرح قلوبكم،
كما إنكم تفرحون قلوب إخوتكم )إخوة المسيح( الذين أنتم شركاء المسيح نفسه في ھذه الخدمة ،وأن يمسح كل دمعة من عيونكم ألنكم تمسحون
دموع أوالده األرامل واأليتام الذين قال عنھم:
"إن الديانة الطاھرة النقية عند ﷲ اآلب ھي ھذه :إفتقاد اليتامى واألرامل في ضيقتھم وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس في العالم".
 بدأ نشاط المؤسسة في  ٢أبريل سنة ٢٠٠٤
 وصلت الجمعية لخدمة  ١٣٠٠أسرة بمصر وصعيد مصر من األرامل واأليتام بعضھن خدمة موسمية ،والبعض األخر يتقاضى المخدوم
 ٤٥دوالر أمريكي شھريا ً باإلضافة إلى ثالث دفعات إضافية في السنة.
 المجموعة المستھدفة للمساعدة ھم األرامل واوالدھم األيتام الذين ال أحد يعولھم سوى رب المجد )وھم حاالت مستترة ال تمد يدھا ألحد(

طريقة الخدمة:
نقوم بإرسال تحويل بنكي ) (wire transferمن أمريكا الى البنك بمصر ثم نقوم بتوزيع شيكات من البنك بمصر على الخدام ،ويقوم الخادم بدوره
بتحويله من الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري ،حسب سعر السوق ،ويعطى للمخدوم ما يساوي ال $٤٥بالجنيه المصري ،ويقوم المخدوم
بتوقيع اإليصال باإلستالم ،ويتم التوزيع داخل البيوت ،ألن من مبادئ المؤسسة أال يُذكر إسم المخدوم أو تُوضع صور لھم على الميديا ،حرصا ً على
كرامتھن ،ألن ھذه األسر "أسر مستترة".
 زواج بنات األرامل المخطوبات وليس لديھن أي إمكانيات مادية ،وال يعلم بھذه المساعدة سوى األم وابنتھا المخطوبة حرصا ً على كرامتھن
 أما بالنسبة لعامة األسر المعدومة الدخل ،فتقوم المؤسسة بإدخال )ثالجات – بوتاجازات – غساالت ايديال – مراتب وأسره )سراير(
– بطاطين .وقد قمنا بمعونة المسيح وبركة عطاياكم بتوزيع  ١٠٠٠بطانية ھذا العام.
 جميع العاملين بالمؤسسة من رئيس وأعضاء بمصر أو بأمريكا متطوعين وال أحد يتقاضى أجراً .وأيضا ً السفر لمتابعة الخدمة من مسكن
وأي مصروفات طيران وغيرھا على الحساب الشخصي للخادم وال تتحمله المؤسسة.
إذا أردتم التواصل معنا يمكنكم ارسال الرسائل على البريد االلكتروني التابع للمؤسسة GTR.org@outlook.com
 ٤٥دوالر أمريكي في الشھر تعيد البسمة على وجه أرملة تعول أيتاما ً.
نقبل شيكات وكريدت كارد و PayPal
رجاء محبة :إذا أردت أن تساعد المؤسسة في نشر رسالتھا وسد إحتياجات أكبر عدد ممكن من األرامل أرجوك بعد قراءة النبذة أعطيھا لصديق لك
الرب يبارك لنا في حياتكم ويثمر في غالتكم وكل ما تمتد إليه أياديكم.
صلوا من أجل إستمرارية الخدمة ومن أجل حقارتي
أخوكم المحتاج لصلواتكم
شماس چورچ بوس

