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2 Ιουλίου 2019
Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
Εκκλησία
- 7 Ιουλίου
Αγ. Κυριακή
- 14 Ιουλίου
Αγ. Πατέρων
- 20 Ιουλίου
Προφήτου Ιλίου του Θεσβίτου
- 21 Ιουλίου
Κυριακή
- 26 Ιουλίου
Αγ. Παρασκευής
- 27 Ιουλίου
Αγ. Παντελεήµονος Μεγαλοµάρτυρος
- 28 Ιουλίου
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Μυστήρια
Καλωσορίζουµε τoν Vasilios Zisis και την Annika στην
Ορθοδοξία! Συγχαρητήρια στους γονείς τους, Bill &
Kinga Stavropoulos and Nikolaos & Loriedale
Papandreou.

Ανακοινώσεις
Ελληνικό σχολείο
Εγγραφές για το σχολικό έτος 2019/2010 θα γίνονται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Πιθανόν να παρατηρήσατε
µια αύξηση στα δίδακτρα για την ερχόµενη σχολική χρονιά. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το υπάρχον
συµβούλιο µετά πολυετής σταθερή τιµή διδάκτρων ώστε ο προϋπολογισµός να είναι ίσος. Το πακέτο εγγραφής
µπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας https://www.calgaryhellenic.com/Our-School. Εποικοινωνείστε µε την
Jeannette για να γράψετε τα παιδιά σας στο greekschool@calgaryhellenic.com ή τηλεφωνώντας στο (403)
246-4553 ext 4.
Το ελληνικό σχολείο και η εταιρία Mabel's Labels συνεργάζονται! Ο έρανος ξεκίνησε 1η Ιουνίου και θα συνεχίσει
όλο το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πατήστε εδώ (link) για να επισκευτείτε την ιστοσελίδα
και για να τοποθετήσετε τις παραγγελίες σας. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε το School/Organization και µετά Greek
School of Calgary.
Φιλόπτωχος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι Κυρίες του Φιλόπτωχου, µια οµάδα που απαρτίζεται αποκλειστικά από εθελοντές, θα πάρουν
"άδεια" για τον µήνα του Ιουλίου για να έχουν χρόνο µε τις οικογένειές και τους φίλους τους. Θα θέλαµε να σας
ενηµερώσουµε ότι δεν θα σερβίρεται καφές µετά τη Λειτουργία της εκκλησίας για όλο τον Ιούλιο. Παρακαλούµε
επικοινωνήστε την Πρόεδρο Kathy Vlismas στο (403) 836-3665 για µνηµόσυνα ή για κηδείες. Θα επανέρθουµε στις
4ης Αυγούστου.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους εσάς που υποστηρίξατε τους εράνους αυτή τη χρονιά, συµπεριλαµβάνοντας
τις δωρεές από εστιατόρια και ιδιώτες, και όλους εσάς που αφιέρωσαν τον χρόνο τους ως εθελοντές τις Κυριακές
και για διάφορες περιστάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Εκτιµούµε την καλοσύνη και την γενναιοδωρία σας.
Σας ευχόµαστε ένα όµορφο καλοκαίρι και ο Θεός να σας ευλογεί.

Θυγατέρες της Πηνελόπης και Βραβεία ΑΧΕΠΑ
Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των υποτροφιών του 2019 Συλλόγου του ΑΧΕΠΑ και τις Κόρες της
Πηνελόπης! Οι παρακάτω αιτούντες επιβραβεύτηκαν µε υποτροφίες µε βάση της ακαδηµαικής προόδου τους και
άλλων κριτηρίων:
•
•
•
•

Υποτροφία Οικογένειας ΑΧΕΠΑ $1000
- Απονέµεται στον Απόστολο Μαρινάκο $700
Υποτροφία Ελληνικής Κοινότητας
- Απονέµεται στον Κώστα Πετρόπουλο
Υποτροφία εις µνήµην της Κλειώ Γιργούλη $1000
- Απονέµεται στην Μαρία Λιαρίδη
Υποτροφία Χάρη Πρωτοπαππά για Ακαδηµαϊκή Επιτυχία $1000
- Απονέµεται στην Έυα Τόµσον

Συγχαρητήρια ξανά σε όλους τους παραπάνω συµµετέχοντες για τις επιτυχίες τους και τους ευχόµαστε τα
καλύτερα για την ακαδηµαϊκή τους σταδιοδροµία.
Η Επιτροπή Υποτροφιών
Ο Σύλλογος του ΑΧΕΠΑ και οι Θυγατέρες της Πηνελόπης
Ιmmigrec-Ιστορίες Ελλήνων µεταναστών του Καναδά
Το Immigrec εξερευνά την ιστορία και τη γλώσσα των Ελλήνων µεταναστών στον Καναδά και ορίζει τη σύνδεση
µε την κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://immigrec.com/.
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.

