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21 Μαίου 2019
Σημαντικές Ημερομηνίες
Εκκλησία
- 21 Μαΐου
Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης
- 22 Μαΐου
Μεσοπεντηκσττής
- 26 Μαΐου
Κυριακή της Σαμαρείτιδος
- 2 Ιουνίου

Μνημόσυνα
- 26 Μαΐου
Elizabeth Condon
Genevieve Daoud
Paul Litsas

Κοινότητα
- 21 Μαΐου
Σνάντηση της
Φιλόπτωχου
- 25 Μαΐου
Δείπνο προς τιμήν της
Τατιάνας Τσαπραϊλη
- 29 Μαΐου & 1 Ιουνίου
Εγγραφές για 2019-2020
Ελληνικού Σχολείου
- 1 Ιουνίου
Muay Thai Nado #5
(Είδος πολεμικής Τέχνης)
- 8 Ιουνίου
«Ελληνική Βραδιά 2019»
Νιάτα
- 15 Ιουνίου
Γιορτή Ελληνικού Σχολείου

Μυστήρια
Καλωσορίζουμε την
Penelope Ren και την
Elizabeth Carole στην
Ορθοδοξία! Συγχαρητήρια
στους γονείς τους
Jonathan Dixon & Zoe
Petropoulos και Platon
Apostolidis & Sloveig Hay.

Ανακοινώσεις
Muay Thai Nado #5 (Είδος πολεμικής Τέχνης)
Ελάτε όλοι σε μια συναρπαστική βραδιά Muay Thai, το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019 στις 5 μμ.! Ανάλογών των
προσδοκιών σας θα είναι οι μονομαχίες μεταξύ ταλαντούχων αθλητών όλων των επιπέδων. Η τιμή των
εισιτηρίων αρχίζει από $30 και μπορείτε να τα προμηθευτείτε επικοινωνώντας με το Γιώργο Μυλωνά στο
gmylonas@ldc.ca και στο τηλέφωνο (403) 612-0525 ή με τον Γιάννη Γιαννίτσο στο jyannitsos@shaw.ca και στο
τηλέφωνο (403) 614-7365. Τα έσοδα από τη βραδιά θα δοθούν στην Ελληνική Κοινότητα του Κάλγκαρι και στο
σύλλογο BOW Cliff για άτομα τρίτης ηλικίας.
Ελληνικό Σχολείο
Οι μαθητές μας και το προσωπικό του Ελληνικού Σχολείου σας προσκαλούν στη γιορτή που θα κάνουν για τη
λήξη του σχολικού έτους, το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 9 π.μ. Οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά 20192010 θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 29 Μαΐου από τις 5-6 μμ. και το Σάββατο 1η Ιουνίου από της 9 ως τις 12.30μμ.
Νιάτα
Χριστός Ανέστη! Η Ελληνική Βραδιά 2019 πλησιάζει! Θα γίνει το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 6μ.μ. Εισιτήρια θα
προπωλούνται κάθε Δευτέρα από τις 6-6.30μμ μέχρι την βραδιά της εκδήλωσης. Τιμές εισιτηρίων: $35 ενήλικες ,
$20 για 65+ και τα παιδιά $10. Για εισιτήρια επικοινωνήστε με την Έφη στο niata@calgaryhellenic.com.
Παρακαλούμε εγγραφείτε για την Ελληνική Βραδιά πατήστε
https://signup.com/client/invitation2/secure/2777444/false#/invitation.

Βοηθοί της Αθηνάς
Το τμήμα του Κάλγκαρι για τις βοηθούς της Αθηνάς Κασσάνδρα-HERA #185 θα παραθέσει δείπνο για να τιμήσει
την Επίτιμο Πρόεδρο Τατιάνα Τσαπραϊλη το Σάββατο 25Μαίου στις 6 μ.μ. στο Carriage House Inn. Για όσους δεν
μπορούν να παρευρεθούν αλλά θα επιθυμούν να κάνουν μια δωρεά στο ίδρυμα που έχει επιλεγεί από την
Τατιάνα FARA, επισκεφτείτε
https://secure2.convio.net/fara/site/Donation2?df_id=2423&mfc_pref=T&2423.donation=form1. Βεβαιωθείτε ότι
θα πατήσετε «Ναι, αυτό είναι προς τιμήν ή δώρο εις μνήμη», επιλέξτε «Προς τιμήν» και πληκτρολογήστε “Tatiana
Tsaprailis".
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! Η
προθεσμία είναι ως την 1η Ιουνίου.
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.

