كنيسة مارمرقس –العذراء و القديس فيلوباتير -تروي
إجتمع مجلس الكنيسة
 16أغسطس 2015

الحضور:
 الموجودون :أبونا مينا ،أبونا مكسيموس ،ماجد أثانسيوس ،كريم الفيشاوي ،ماجد إسحق ،مريم ھوارد ،أشرف
مرقس ،مارك نصر ،نادية ذكي.
المعفى من الحضور:
غياب بدون إذن:
المقدمة:
 أبونا مكسيموس تقدم اإلجتماع بالصالة اساعة  12:30ظھراً
 عرض ملخص اإلجتماع السابق و أتفق عليه.

معلومات عن المشاريع الغير منتھية:
 -1مشروع تجديد المطبخ -تسلم الرسومات النھائية الى الحي .تتصل نادية بنجيب و تعلم المجلس بما يحدث.
 -2لمجلس الكنيسة اآلن مكان على موقع الكنيسة اإللكتروني و ذلك لتحميل جميع ملخصات اإلجتماعات .مريم ھوارد
مسؤلة عن ھذه المرحلة.
الجديد:
 -1وصلتنا معلومات أنه يجب أن يكون موقع الكنيسة باللغة العربية ايضا ً وليس اإلنجليزية فقط و كذلك أحداث مجلس
الكنيسة .ماجد أثانسيوس سيقوم بالمتابعة .التحديث :أشرف صموئٮل وافق على ترجمة ملخص اجتماع مجلس
الكنيسة شھريا ً .تحديث :ماجد أثانسيوس قام بإعالم مجموعة العمل في موقع الكنيسة اإللكتروني بأھمية وجود
الموقع باللغة العربية و قد وعد بان يبدأ العمل علي تطبيق ذلك المشروع.
القرار :مساندة ترجمة الموقع اإللكتروني للكنيسة و كل مستندات المجلس الي اللغة العربية) .القرار (2015.7.1
 -2ستناقش الجمعية العمومية ميزانية الكنيسة لسنة  2014يوم األحد الموافق  30أغسطس .يجب علي جمع أعضاء
مجلس الكنيسة الحضور .سيُطلع ماجد إسحق جميع أعضاء المجلس علي الباور بوينت إلبداء آرائھم .سيتخلل
إجتماع الجمعية العمومية مناقشة بخصوص اإلحتياج الي العشور.
 -3ستبدأ لجنة التوعية مجھوداتھا في خالل اسبوعين .تم فتح الباب بين فصول مدارس األحد و بھو كنيسة العذراء
لتسھيل الحركة.

أ -لقد تم مناقشة عرض مقدم بقيمة ) $ 35,000خمسة و ثالثون ألف( إلقامة خيمة خارج البھو في كنيسة
العذراء ليخدم الشعب في التجمعُ .تزيد الخيمة مساحة  1000قدم مربع علي مساحة البھو .و تكون الخيمة
مجھزة بوحدة تدفئة و تبريد ايضا ً.
تم وضع ھذا اإلقتراح جانبا ً علي أن يناقش في المستقبل بعد أن تطرح لجنة المشروعات إقتراحاتھا و توصياتھا
للتوسيع.
 -4موضوع صف السيارات :تبعا ً للنظام السابق لصف السيارات قد يتسنى وجود  92مكان لصف السيارات و ذلك بعد
إذاحة األشجار في الغابة التي خلف موقف السيارات الحالي .لكن تبعا ً للقوانين الحديثة ينخفض ھذا العدد الي 42
مكاننا ً فقط .يكلف ھذا المشروع تقريبا ً  250,000 -200,000وذلك لكي يتم الحفر وإذالة األشجار وتجھيز أماكن
لصف السيارات.
تم وضع ھذا اإلقتراح جانبا ً علي أن يناقش في المستقبل بعد أن تطرح لجنة المشروعات إقتراحاتھا و توصياتھا
للتوسيع.
 -5لقد تم تكوين لجنة مشاريع لكي تدرس مشكلة تكدس فصول مدارس األحد و البھو و أيضا ً ساحة صف السيارات.
تدرس اللجنة تلك المشاريع و تعرض علي المجلس الحلول و التكلفة .تتكون ھذه اللجنة من كريم الفيشاوي و ماجد
أثانسيوس من أعضاء المجلس ،و يقموا ھم بتوظيف ثالث أشخاص من خارج المجلس لكن من أعضاء الكنيسة.
الغرض من تلك الخطوه ھو خلق خطة تجديد أساسية في الكنيسة .تمكن ھذه الخطوة جميع األعضاء المصلين
بالكنيسة أن يحددوا و يختاروا األولويات لما يحتاج المصاريف األكبر .و يقوموا بتدوين ووضع خطة ميزانية و
الحلول المثلي لإلحتياجات المختلفة .يمكن أيضا أن يقوموا بالموافقة علي بعض المشاريع بنا ًء علي المعلومات التي
حصلوا عليھا ووجود المصادر المطلوبة.
 -6خلق خطة عمل لمدة  5سنوات بقيادة ماجد أثانسيوس و يجتمع المجلس في خارج اإليطار الشھري لإلجتماع و ذلك
لوضع الرؤيا اإلستراتيجية للكنيسة.

 -7لقد اتفقت األصوات علي إلغاء البرنامج العربي الشھري في اإلذاعة العربية علي الراديو .التحديث :إلغاء اإلشتراك.
قد تم ذلك عن طريق أشرف صموئيل من سبتمبر .2015
القرار :تم إلغاء البرنامج الشھري في الراديو ولن تقوم الكنيسة بدفع أي اشتراك) .القرار رقم (2015.9.1
 -8لقد ناقشنا إمكانية تعين مدير لشؤون الكنيسة .لقد قمنا بوضع مواصفات للوظيفة و تداولناھا .سيقوم المجلس بمراجعة
مواصفات الوظيفة وإقتراح مرشحين.
لقد تم وضع تلك اإلقتراح للمناقشة آجالً.
 -9لقد ُ
طلب من كل عضو من أعضاْ المجلس أن يقوم بالخدمة كممثل بين المجلس و المجموعات ال 8-للجان الخدمة.

الحل:
أعضاء المجلس التاليين سيقوموا بتمثيل المجلس مع وسطاء الخدمات )لكي ينقلوا إقتراحات األعضاء الخ(.
الخدمات المالية  -----ماجد إسحق
الخدمات اإلجتماعية  -----نادية ذكي
اإلدارة  -----ماجد أثانسيوس
الخدمات الـكنولوجية  -----كريم الفيشاوي
الخدمات الروحية  ------مارك نصر
الخدمات التعليمية  ------أشرف مرقس
حفظ السجالت  ------مريم ھوارد
مدارس األحد  ------مارك نصر
 -10لقد تم تكوين لجنة من خمس أعضاء لكي تمثل الكنيسة ودار حضانة العذراء مريم لكي تضع الخطوط المستقبلية في
العالقات بين الحضانة والكنيسة .سوف تجتمع اللجنة يوم  2015/8/30و تمنح اإلقتراحات لكل من مجلس الكنيسة
و مجلس المدرسة.
أخيراً:
 اإلجتماع القادم للمجلس يوم األحد  13سبتمبر الساعة  12:30ظھراً
 تم ختام اإلجتماع بالصالة بقيادة أبونا مينا الساعة  2:30بعد الظھر.

