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األخوات واإلخوة األحباء في الرب
النعمة لكم والسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح مدبر حياتنا حسب مسرته الصالحة ...وبعد
هدفنا
أن نطعم  ٥٠أسرة زيادة في اليوم من كسركم ونضع البسمة على وجوههم.

"الحق أقول لكم :بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء األصاغر فبي فعلتم( ".متى )٢٥:٤٠
نحب أن نفرح قلوبكم بأن ببركة عطاياكم تمت اإلنجازات اآلتية للمؤسسة:
 -١تخريج  ١١٨من الجامعات (أوالد وبنات األرامل).
 -٢زواج  ١٠٢فتاة من بنات األرامل (قامت المؤسسة بتلبية الجزء المطلوب منهن).
 -٣توزيع بطاطين وكوڤرتات ومراتب لزوم الشتاء القارس.
 -٤تم توزيع ثالجات وبوتاجازات وغساالت.
 -٥الصرف على  ٣٠٠أسرة ( ٤٥دوالر شهريا تعطى لهم ما يعادلها بالجنيه المصري) تم رفعها إلى  ٥٠دوالر أمريكي.
 -٦أما الباقي فيصرف لهم مبلغا صغيرا بالجنيه المصري مع صرف مواد تموينية ومالبس ولحوم ودواجن وارز ومكرونة.
 -٧وصلت الجمعية لخدمة  ١٣٠٠أسرة بمصر وصعيد مصر من األرامل واأليتام.
-٨في شهر أكتوبر  ٢٠١٨قمت يزيارة معظم هذه العائالت وتم توزيع كوڤرتة وبطانية فاخرة على كل أسرة.
-٩تم إ فتتاح خدمة جديدة في سوهاج باسم األنبا شنودة رئيس المتوحدين.
-١٠نظرا لغالء المعيشة وإرتفاع األسعار تم رفع المبلغ إلى  ٥٠دوالر أمريكي اي ما يساوي حوالي  ٩٠٠جنيه مصري بزيادة  ٥دوالر أمريكي فقط.
مناطق خدمة الجمعية:
 خدمة القديسة العذراء مريم :وتخدم سكنات المعادي والمعصرة.
 خدمة الشهيد 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 حولها.
 خدمة القديس البابا كيرلس السادس سوف نحول المنطقة إلى مكان آخر.
 خدمة األنبا صموئيل الشهيد أسقف الخدمات :وتخدم منطقة شبرا الخيمة – 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 وتخدم بعض العزب ببني سويف.
 خدمة القديس أبانوب وتخدم منطقة عين شمس بالزهراء وجزء من عزبة النخل والمرج.
إذا أردتم التواصل معنا يمكنكم ارسال الرسائل على البريد االلكتروني التابع للمؤسسة Georgebous@gmail.com :
 ٥٠دوالر أمريكي في الشهر تعيد البسمة على وجه أرملة تعول أيتاما (ما يساوي  ٩٠٠جنيه مصري) وتوزع عليهم بالجنيه المصري.
نقبل شيكات وكريدت كارد و PayPal
رجاء محبة :إ ذا أردت أن تساعد المؤسسة في نشر رسالتها وسد إحتياجات أكبر عدد ممكن من األرامل أرجوك بعد قراءة النبذة أعطيها 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

