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Σημαντικές Ημερομηνίες
Εκκλησία
- 5 Απριλίου
Δ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας
- 7 Απριλίου
Δ’ Κυριακή των Νηστειών
Ιωάννου της Κλίμακος
Κατηχητικό Σχολείο
- 10 Απριλίου
Προαγιασμένη Λειτουργία
- 12 Απριλίου
Ακάθιστος ύμνος
- 14 Απριλίου
Ε’ Κυριακή των Νηστειών
Αγία Μαρία η Αιγύπτια
- 20 Απριλίου
Σάββατο του Λαζάρου
- 21 Απριλίου
Κυριακή των Βαΐων
- 21 Απριλίου
Η Ακολουθία του Νυμφίου
Κατηχητικό Σχολείο

5 Απριλίου 2019
Μνημόσυνα
- 14 Απριλίου
Δημήτριος Ζολώτας

Κοινότητα
- 7 Απριλίου
Ετήσια Γενική Συνέλευση
- 11 Απριλίου
Συνάντηση «Χρυσών Κυριών»
- 14 Απριλίου
Πώληση Τσουρεκιών
Open House
- 16 Απριλίου
Εθελοντές Φιλόπτωχου και
Συνάντηση
- 20 Απριλίου
Εκδήλωση της Ορθόδοξης
Νεολαίας
- 21 Απριλίου

Πώληση Τσουρεκιών
- 21 Απριλίου
Κυριακή Βαΐων Γεύμα
-28 Απρίλιου
Κυριακή του Πάσχα Γεύμα

Ανακοινώσεις

Ανοιχτή Επίσκεψη
Το κοινοτικό συμβούλιο προσκαλεί όλα τα μέλη της κοινότητας σε μια Ανοιχτή Επίσκεψή την Κυριακή 14 Απριλίου από
τις 5.30μμ ως τις 7.30μμ για να δουνto τα σχέδια για τα νέα σκαλιά της Εκκλησίας .
Κυριακή του Πάσχα
Η κοινότητα διοργανώνει μια γιορτή μετά την Λειτουργία της Αγάπης την Κυριακή του Πάσχα! Στο εισιτήριο σας
περιλαμβάνονται :αρνί, κοτόπουλο, πατάτες, σαλάτα και πολλά περισσότερα!
Τα μέλη παρακαλούνται να φέρουν φρούτα ή γλυκίσματα για το τραπέζι με τα γλύκα . Μπορείτε να προμηθευτείτε
το τα εισιτήρια σας μετά το τέλος της Εκκλησίας , καλώντας στο γραφείο (403) 246-4553 ext 5στέλνωντας email
στο admin@calgaryhellenic.com ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.calgaryhellenic.com/event-3336817! Τα
εισιτήρια θα διατίθενται μέχρι την Κυριακή 21 Απριλίου.
Γεύμα την Κυριακή των Βαΐων
Προσκαλούμε όλα τα μέλη μας την Κυριακή των Βαΐων σε μεσημεριανό γεύμα , που διοργανώνει η Κοινότητα ,
την Κυριακή 21 Απριλίου αμέσως μετά την Εκκλησία .Το εισιτήριο είναι $15 και μπορείτε να το προμηθευτείτε την
ίδια μέρα.

Γυναίκες της Φιλόπτωχού
Οι γυναίκες της Φιλόπτωχού θα πουλήσουν Πασχαλινά Τσουρέκια και φέτος στις 7 και 21 Απριλίου. Θα
φτιάξουμε επίσης και κουλούρια. Παρακαλούμε καλέστε στην Πρόεδρο της Φιλόπτωχού, την Κυρία Κάθυ Βλίσμα
στο 403-836-3665 ή την Κυρία Κική Δόικα στο τηλέφωνο 403-246-8579 να κάνετε τις παραγγελίες σας. Τα
τσουρέκια θα πωλούνται $10 και τα κουλούρια $5 η συσκευασία των 10. Καλή Σαρακοστή! Η επόμενη
συνάντηση της Φιλοπτώχου είναι στις 16 Απριλίου στις 6:00μμ.
Πασχαλινά Καλάθια
Για ακόμη μία χρονιά θα πωλούνται Πασχαλινά Καλάθια για τους μικρούς φίλους! Το κάθε καλάθι κοστίζει $50 και
θα περιλαμβάνουν ένα βιβλίο με πασχαλινές ιστορίες, ένα βιβλίο με πασχαλινές δραστηριότητες, μια λαμπάδα
για την Μεγάλη Παρασκευή και για το Μεγάλο Σάββατο, κουλουράκια και πολλές άλλες λιχουδιές! Όλα τα έσοδα
θα διατεθούν για την Εκκλησία μας.
Κατηχητικό Σχολείο
Πρόσκληση για Μυροφόρες και Αγγελάκια – Γονείς κοριτσιών ηλικίας 7 και πάνω που θα ήθελαν να γίνουν
Μυροφόρες και Αγγελάκια στην βραδινή λειτουργία της Μ. Παρασκευής (26 Απριλίου), παρακαλούνται αφού
διαβάσουν τις πληροφορίες, να συμπληρώσουν τη φόρμα πατώντας σ ‘αυτό τον
σύνδεσμο https://forms.gle/pbSHYZWZyJBWGKvAA
Παρακαλούμε βρείτε λίγο χρόνο σαν οικογένεια να μιλήσετε για την Σαρακοστή και τη Νηστεία . Ποιοι είναι οι
στόχοι σας την περίοδο της Νηστείας ώστε να έρθετε πιο κοντά στο Θεό; Σαν γονείς, μπορείτε να γίνετε το
πρότυπο και να συζητήσετε τους στόχους σας με τα παιδιά σας . Επιπλέον ποιες πράξεις καλοσύνης, μπορείτε
εσείς και η οικογένεια σας μπορείτε να κάνετε για αν ακολουθήσετε τη διδασκαλία του Χριστού; Μια κίνηση
καλοσύνης που μπορούμε να κάνουμε είναι αν βοηθήσουμε στην κατασκευή των Σταυρών για την Κυριακή των
Βαΐωνκατά τη διάρκεια την Συγκέντρωσης της Νεολαίας στις 20 Απριλίου. Δείτε τις ανακοινώσεις της Νεολαίας
MET YOUTH για περισσότερες πληροφορίες .
Ο Θεός να σας ευλογεί όλους! Επόμενες ημερομηνίες του Κατηχητικού Σχολείου είναι 7 και 21 Απριλίου
ΑΧΕΠΑ Υποτροφίες
Προς όλους τους μαθητές Λυκείου και Πανεπιστημίου! Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://www.dopcalgary.com/scholarships για να δείτε και να κάνετε αίτηση για εθνικές υποτροφίες!
Ορθόδοξη Νεολαία
Θυμηθείτε την ημερομηνία! Η Νεολαία του Κάλγκαρι διοργανώνει την 4η Συγκέντρωση το Σάββατο του Λαζάρουστις 201 Απριλίου! Φέτος θα διοργανώσουμε «Πασχαλινούς Ολυμπιακούς», με πολλές διασκεδαστικές
δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν αργότερα. όπως και τα προηγούμενα χρόνια , θα φτιάξουμε Σταυρούς
για την Κυριακή των Βαΐων και θα προσφέρουμε ένα νηστήσιμο μεσημεριανό. Ελπίζουμε να μπορέσετε όλοι να
έρθετε το Σάββατο του Λαζάρου στην Ελληνική Κοινότητα για μια μέρα γνώσης και διασκέδασης! Όλες οι ηλικίες
είναι ευπρόσδεκτες!
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Ο Επιχειρηματικός Κατάλογος των μελών μας, ανανεώνεται συνεχώς! Σαν υπενθύμιση, όλα τα μέλη με
τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους , μπορούν να προσθέσουν την επιχείρησή τους στον Κατάλογο
Επιχειρήσεων δωρεάν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πηνελόπη στο admin@calgaryhellenic.com, αν
επιθυμείτε να προσθέσετε το όνομα της επιχείρησής σας και τους τρόπους επικοινωνίας, στον κατάλογο.
Καλάθι Απολεσθέντων
Το καλάθι μας γεμίζει! Αν έχετε χάσει κάτι, παρακαλούμε καλέστε στο γραφείο της Κοινότητας στο 403-246-4553
επιλέγοντας 5, για να δείτε αν το έχουμε!
Πληροφορίες για τελετές
Για πληροφορίες σχετικά με κηδείες και μνημόσυνα, παρακαλούμε πατήστε
https://calgaryhellenic.com/Funerals.

