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اإلحتفال بمرور  ١٥عاما ً على تأسيس مؤسسة
إجمعوا الكِسر Gather The Remnants org.
" 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.
إلي .الحق أقول لكم بما ٳنكم فعلتموه بأحد ٳخوتي هؤالء األصاغر فبي فعلتم( ".متى )٤٠ ،٣٦-٣٤ :٢٥
محبوسا ً فأتيتم ّ
 بدأ نشاط المؤسسة في  ٢أبريل سنة ( ٢٠٠٤أي منذ  ١٥عاما ً)
 جميع العاملين بالمؤسسة من رئيس وأعضاء بأمريكا أو بمصر متطوعين وال أحد يتقاضى أجراً.
األخوات واإلخوة األحباء في الرب
النعمة لكم والسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح مدبر حياتنا حسب مسرته الصالحة ...وبعد
نشكركم على إستمرارية تعضيدكم المادي وصلواتكم من أجل مؤسسة إجمعوا الكِسر  Gather The Remnants Org.الرب يفرح قلوبكم ،كما إنكم تفرحون قلوب
إخوته وأحباؤه المقربين إليه (إخوة المسيح) الذين أنتم شركاء المسيح نفسه في هذه الخدمة ،ونسأل الرب أن يمسح كل دمعة من عيونكم ألنكم تمسحون دموع أوالده
األرامل واأليتام الذين قال عنهم" :إن الديانة الطاهرة النقية عند هللا اآلب هي هذه :إفتقاد اليتامى واألرامل في ضيقتهم وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس في العالم".
نحب أن نفرح قلوبكم بثمار عطاياكم ،قد تمت اإلنجازات اآلتية للمؤسسة:
 -١تخريج  ١٣٢من الجامعات (أوالد وبنات األرامل).
 -٢زواج  ١٢٥فتاة من بنات األرامل (كن مخطوبات وليس لديهن ما يكمل الزيجة ،فقد قامت المؤسسة بتلبية الجزء المطلوب منهن) وال يعلم بهذه المساعدة سوى األم
األرملة وإبنتها المخطوبة ،حرصا ً على كرامتهن.
 -٣وصلت الجمعية لخدمة  ١٣٥٠أسرة بمصر وصعيد مصر من األرامل واأليتام بعضهم خدمة موسمية ،والبعض اآلخر يتقاضى المخدوم  ٥٠دوالر أمريكي شهريا ً (كل
التبرعات تصل إلى المخدومين بنفس المبلغ دون أي خصومات) باإلضافة إلى ثالث دفعات إضافية في السنة -١ :في عيد الميالد -٢ ،في عيد القيامة-٣ ،في دخول
المدارس أي إجمالي الدفعات في السنة  ١٥دفعة  ٥٠ xدوالر أمريكي =  ٧٥٠دوالر أمريكي.
 -٤المجموعة المستهدفة للمساعدة هم األرامل وأوالدهن األيتام الذين ال أحد يعولهن سوى رب المجد يسوع (وهم حاالت مستترة وال تمد يدها ألحد) ولذا من مبادئ
المؤسسة عدم تصويرهن ووضعهن على الصفحة اإللكترونية الخاصة بالمؤسسة أو ذكر أسماؤهن (إال في حالة واحدة وهي إذا طلب المتبرع أن نعطي له اإلسم وإسم
الخادمة المسؤلة عن هذه الحالة لزيارتها عندما يكون في مصر).
سرة (سراير) – بطاطين – عمل
 -٥أما بالنسبة لعامة األسر المعدومة الدخل أو المحدود الدخل ،فتقوم المؤسسة بإدخال (ثالجات – بوتاجازات – غساالت إيديال – مراتب وأ ِ
حمامات خاصة للذين يسكنون في مساكن فيها الحمام مشترك ولديهن بنات يتعرضن إلى التحرش الجنسي – عمل بعض مشروعات بناء صغيرة مثل عمل سقف ألسرة
تقطن في مكان بدون سقف – إدخال مياه وكهرباء لبعض األسر التي تقطن في أماكن ليس بها مياة أو كهرباء.
 -٦كذلك لقد قامت المؤسسة بخدمة عائالت الزوج المسجون لحماية أسرهم من الضياع لحين خروجهم من السجن.
 -٧في شهر أكتوبر الماضي  ٢٠١٨قمت بزيارة معظم العائالت ،وتم توزيع كوفرتة وبطانية فاخرتين على كل أسرة.
 -٨بنعمة المسيح في زيارة هذا العام  ٢٠١٩سوف نقوم بالتعاقد مع إحدى المصانع لشراء فوط للوجه والحمام ،لكي نقوم بتوزيعها على هذه األسر المباركة إخوة الرب
بحيث يعطى لكل فرد من أفراد األسرة بشكير للحمام وفوطة للوجه ،حيث تبين لنا من خالل الزيارات والمتابعة بأن األسرة ال تمتلك سوى فوطة واحدة لكل األسرة
يستخدمونها للوجه وللجسم ،مما يتسبب عنه نقل األمراض.
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 النائبة حولها.
 خدمة القديس البابا كيرلس السادس :سوف نحول المنطقة إلى مكان آخر.
 خدمة األنبا صموئيل الشهيد أسقف الخدمات :وتخدم منطقة شبرا الخيمة – والقليوبية ،وبعض القرى البعيدة العشوائية (وتساعد مساعدات موسمية لقلة الموارد المادية
لدى المؤسسة) مثل لحوم وبطاطين ومواد تموينية.
 خدمة القديس األنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك :وتخدم بعض قرى وعزب بني سويف (حاليا ً قرية نعيم).
 خدمة القديس أبانوب :وتخدم منطقة عين شمس بالزهراء وجزء من عزبة النخل والمرج.
 خدمة القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين :وتخدم بعض قرى سوهاج.
إذا أردتم التواصل معنا يمكنكم إرسال الرسائل على البريد اإللكتروني التابع للمؤسسة georgebous@gmail.com -
 ٥٠دوالر أمريكي في الشهر تعيد البسمة على وجه أرملة تعول أيتاما ً.
نقبل شيكات وكريدت كارد و PayPal
رجاء محبة :إذا أردت أن تساعد المؤسسة في نشر رسالتها وسد إ حتياجات 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

