
ST. MARY & ST. MOSES ABBEY 
ST. MARY BUILDING RENOVATION 

ء، �ما فيهم أنت �ا ع��زي وأ�تك. �
 يوجد لدى هللا خطة وتدب�� ل�ل أحد ول�ل ��

 ديرنا، دير الس�دة العذراء م��م والقد�س األن�ا مو�. إن
�
 �شمل تداب�� هللا أ�ضا

 ظاهرة، إذن فأفضل ما نفعله هو أن نص�� من أجل
�
 تفاص�ل تداب�� هللا ل�ست دائما

وعات تعم�� � إعالن أحدث م��
عنا �� ، وهذا ما �فعله الدير، لذلك �� �

 اإل�ضاح ونص��
وع تجد�د مب�� الس�دة العذراء م��م إلستضافة  الدير. فنحن نتطلع إ� إ�مال م��

، وقد �حتاج إ� ت�لفة ُتقدر � وع ل�س �أمر� ه��ّ  العائالت �الدير. الق�ام بهذا الم��
وع ال�ث�� من العائالت � إتمام ذلك الم��

 �حوا�� 400 ألف دوالر، فقد �ساعد ��
� م�ان م��ــــح ومناسب �الدير

� ز�ارة الدير وقضاء وقت خلوة ��
 والزوار ��

�
 لنا إش��اق أن نرى ثمرة هذا العمل. فإن �انت مساعدتك للدير مساعدة منتظمة شه��ا
ع لهذا � اإلعت�ار الت�� � هذە المناس�ة فقط، فما نطل�ه منك هو أن تص�� آخذا� �ع��

 أو ��
. فهذا أمر نحتاج ف�ه لمساعدة مجتمعنا ال���� ��ل وع ال�ب��  الم��

.
�
، إعلم أنه ح�� القل�ل الذي تقدمه �صنع فرقا  ح�� إن كنت غ�� قادر ع� الت�� �ال�ث��

ك. نرجو أن � ذلك األمر هو أن نتحد �لنا �مجتمع واحد ألجل هدف مش��
� واألهم ��

� نخطوها معا ع ألجل تلك الخطوة العظم�ة ال�� � إعت�ارك الت��
تأخذ ��

 لمساعدة مشروع تجدید مبنى ضیافة السیدة العذراء بالدیر،
یمكن التبرع عن طریق

، و�خت�ار  �
و��   ز�ارة موقع اإلي�ارش�ة اإلل���

"St. Mary Family Building Renovations" 

under "St. Mary & St. Moses Abbey" 

https:/ /suscopts.org/d iocese/donations/ 

St. Mary & St. Moses Abbey مكنك إرسال ش�ك �اسم� 

(Memo: St. Mary Renovations) mailed to: 

St. Mary & St. Moses Abbey 

101 S Vista Dr. 

Sandia, TX 78383 

 يمكنك اإلتصال بنا على رقم: 4438-265-361 للتبرع عن طريق الھاتف
(your credit card) بإستخدام رقم بطاقة اإلئتمان

 �المسيح �س�ع ر�نا
 إدارة دير الس�دة العذراء واألن�ا مو� القوي،

بتكساس، الوال�ات المتحدة

https://suscopts.org/diocese/donations/



