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29 Μαρτίου 2021
Σημαντικές Ημερομηνίες

Εκκλησία
2 Απριλίου - Γ’ Χαιρετισμοί
4 Απριλίου - Σταυροπροσκυνήσεως
7 Απριλίου - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
9 Απριλίου - Δ’ Χαιρετισμοί
11 Απριλίου - Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος
14 Απριλίου - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
16 Απριλίου - Ο Ακάθιστος Ύμνος
18 Απριλίου - Κυριακή 5η των Νηστειών
24 Απριλίου - Η Ανάστασης του Λαζάρου
25 Απριλίου - Κυριακή των Βαΐων
25 – 30 Απριλίου - Μεγάλη Εβδομάδα

Ανακοινώσεις
Ελληνική Σημαία- Έρανος
Ευχαριστούμε όλους όσοι υποστήριξαν τον έρανο αυτό. Ο εξωτερικός χώρος της Εκκλησίας και του κτιρίου της κοινότητας
διακοσμήθηκαν όμορφα με τις σημαίες για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Υπάρχουν ακόμα σημαίες
διαθέσιμες προς πώληση με ελάχιστη δωρεά $30 πατώντας εδώ! Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του
Ελληνικού Σχολείου και της κοινότητας.
Οι Σημαίες θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή την Κυριακή 4 Απριλίου και εξής από το γραφείο της Εκκλησίας . Μπορείτε να τις
παραλάβετε και κατά τη διάρκεια των λειτουργειών (ημέρες και ώρες των λειτουργειών βρίσκονται στο ημερολόγιο - πατήστε εδώ
για περισσότερες πληροφορίες!).
Κατηχητικό Σχολείο
Το Κατηχητικό Σχολείο θα παραμείνει διαδικτυακά μέχρι το τέλος Μαΐου 2021. Οι επόμενοί δυο μήνες είναι γεμάτοι με
εβδομαδιαίες συναντήσεις θρησκευτικού περιεχομένου. Αν δεν έχετε ήδη εγγράψει το παιδί σας το Κατηχητικό Σχολείο, πατήστε
εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στο κατάλληλο επίπεδο. Εκτός απροόπτου τα μαθήματα γίνονται την 1η και την 3η
Κυριακή του μήνα από τις 12:30-1:00 μμ.

Δοκιμάστε να εντάξετε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ στο οικογενειακό σας πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης
Σαρακοστής.
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.Πνεῦμα δέ σωφροσύνης,
ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί
μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».
Εθελοντές για την κάλυψή αναγκών της Εκκλησίας
Η Επιτροπή Εκκλησιαστικών θεμάτων αναζητά βοήθεια κατά τη διάρκεια των Λειτουργιών. Ειδικότερα, χρειαζόμαστε άτομα για την
καταγραφή των προσωπικών δεδομένων των παρευρισκόμενων, για τη διανομή των κεριών, και την εποπτεία της τήρησης των
μέτρων λόγω Covid-19. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, πατήστε εδώ για εγγραφείτε.

Ώρες Γραφείου του Πατέρα Παναγιώτη
Ο πάτερ Παναγιώτης θα βρίσκεται στο γραφείο του Τρίτες και Πέμπτες πρωινές ώρες εφόσον δεν υπάρχει λειτουργία ή άλλες
υποχρεώσεις. Κλειστέ το ραντεβού σας από πριν για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αν και κανένα μέλος μας δεν θα διωχθεί αν είναι
διαθέσιμος ο πάτερ. Πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί του.
Βυζαντινή Ψαλτική
Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε την Βυζαντινή ψαλτική, επικοινωνήστε με τον Πατέρα Παναγιώτη στο fr.peter@shaw.ca.
Κυβέρνηση της Αλμπέρτα- Βοήθημα για εργαζόμενους γονείς
Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να αιτηθούν για το βοήθημα $561 μέχρι τις 31 Μαρτίου για την κάλυψη του κόστους της φύλαξης
παιδιού. Για να κάνετε αίτηση, πατήστε εδώ.
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.
Πληροφορίες για τελετές
Για πληροφορίες σχετικά με κηδείες και μνημόσυνα, παρακαλούμε καλέστε στο γραφείο στο 403-246-4553 ext 5.

