كنيسة مارمرقس –العذراء و القديس فيلوباتير -تروي
إجتمع مجلس الكنيسة
 13سبتمبر 2015

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

مشاريع أخرى:
.I

تحديثات لجنة الخدمة  -قام عماد لوقا ،بإستعراض التحديثات على مختلف الخدمات والمشاريع .شارك عماد
بالمخططات للجنة الخدمات في الكنيسة لزيادة الوعي باألنظمة والمسؤلين عنھا .وسيتم تنظيم إجتماع مع جميع
رؤساء لجان الخدمات في المستقبل القريب.
للعمل :طلب المجلس من عماد إضافة الرسم البياني للجنة الخدمات للموقع اإللكتروني و ايضا ً في بريد
إلكتروني أسبوعي .ناقشنا إضافة البريد اإللكتروني أو الصور الفوتوغرافية للرسم البياني لتسھيل االتصال
برؤساء لجان الخدمة.

.II

آخر تحديثات مشروع تجيد مطبخ كنيسة مارمرقس  -من المتوقع موافقة المدينة الستكمال العمل وإستالم التصريح
يوم االثنين  14سبتمبر.

األعمال الجديدة:
.I

السالمة من الحرائق في الكنائس -تم إضافة طفايات في كل كنيسة .الشموع عديمة اللھب أمام األيقونات.أبونا
مكسيموس يرتب لوجود تلك النوع من الشموع.

.II

تركيب نظام األمن -في الوقت الحالي ،ھناك موافقة لتركيب األسالك الداخلية لنظام األمان )وافق عليه في يوليو
(2015

وقد تقدمت الكنيسة بطلب الحصول على منحة فيدرالية بمساعدة مقاول لكي نحصل على إعتماد مالي لتنفيذ
نظام األمن .القرار بشأن منحة ينبغي أن يكون في وقت ما من سبتمبر عام  .2015وطلب كريم من نجيب
المتابعة مع وكالة المنح الفيدرالية وتحديد وضعاإلستمارة المقدمة عن الكنيسة.
إذا كان تمت الموافقة على المنحة ،سوف نطلب من عماد مقابلة المقاول الذي تقدم بالمنحة للتأكد من أنھم
قادرون على تقديم المنتج و الخدمة التي نحن نتوقعھا.
.III

اإلزدحام في سانت ماري :وافق المجلس أنه في ھذا الحين يكون الطقس مناسبا ً لفتح األبواب الخلفية لكنيسة
سانت ماري للسماح للمصلين بالتتدفق من الكنيسة بعد تلقي التناول .و ذلك لتحسين تدفق حركة المرور
واالزدحام داخل سانت ماري .وقد استخدم ھذا النظام في عيد العذراء مريم وعمل بشكل جيد لتخفيف
االزدحام .قامت مريم ھوارد بإبالغ شنودة ميخائيل قائد الكشافة بھذا الطلب.

.IV

مدير الكنيسة يمكن أن يقدم تقريرا إلى واحد من أعضاء المجلس بإنتظم .يمكن أن يكون المرتب  $ 15في
ساعة و بحد أقصى  $ 500أسبوعيا ويمكن أن تشمل المسؤوليات تنظيم المتطوعين والمھام اإلدارية .تحديث:
ال يوجد مرشح في ھذا الوقت لمنصب مدير الكنيسة.

.V

لجنة التوعية وقد بدأت جھودھا :أكثر مرشدين الكشافة ،و نظافة المرافق ،تكون العظات موجھة نحو التوعية.

.VI

السداد من حضانة سانت ماري  -سنقوم بصياغة عقد مع تحديد الشروط وإعادته إلى المجلس للموافقة النھائية.
وقد وافقت المدرسة علي دفع $ 4000شھريا لإليجار للكنيسة  ،والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الستخدام
ھذه المرافق .أيضا المدرسة التزمت بدفع  $ 105،000و تلك الديون غير المسددة و ذلك قبل
ديسمبر) .2018بعد دفع  $ 20000في1سبتمبر  2015انخفض المبلغ إلى ($ 85000للعمل :مريم تنسق
وضع اللمسات األخيرة على االتفاق مكتوب.

.VII

وثائق بطاقة االئتمان  -ستجتمع اللجنة المالية مع ھوالء األفراد الذين يحملون بطاقات االئتمان وتصدر لھم
بطاقات ائتمان جديدة جنبا إلى قواعد ومتطلبات جديدة .مع الوقت يمكن لمدير الكنيسة اإلشراف واإلبالغ عن
نفقات بطاقة االئتمان.

.VIII

اللقاء المفتوح المقبل قد تم تحديده في  26أكتوبر .2015 ،ويقوم بتقديمه ماجد أثانسيوس بعد القداس الثاني.

مشاريع أخرى:
قدم اقتراح بنشر جدول الخدمة في القداسات ) من الكاھن الذي يخدم في كل قداس( .وقد طرحت ھذا للمناقشة في المستقبل.
وقد تمت مناقشة إعالن األسبوعي بالعد التنازلي لإلنتھاء من المباني في كنيسة العذراء .وكذلك تحديثا على ما تبقى من
األموال الالزمة إلنجاز المشروع.
وأثيرت القضية أن المقاعد الخشبية في كنيسة مارمرقس غير ثابتة وتشكل خطر.

يقوم ماجد إسحق بعرض إضافي لميزانية سنة  2014باللغة العربية بعد القداس األول يوم األحد .15/27/9

مشروع جمع التبرعات للقاعد في كنيسة العذراء و القديس فيلوباتير نوقشت اوتم التوضيح .يمكن ألعضاء الكنيسة التبرع
بشراء المقاعد  ،وال يكون بذلك أي ذكر ألسماء المتبرعيين .باستثناء ذلك المقاعد المتبرع بھا لذكري شخص متوفي .وفي
ھذه الحالة يمكن أن تضاف لوحة صغيرة على الجزء الخلفي من المقعد عليھا إسم الراحل.

 اإلجتماع القادم للمجلس يوم األحد  4أكتوبر الساعة  12:30ظھراً
 تم ختام اإلجتماع بالصالة بقيادة أبونا مينا الساعة  2:30بعد الظھر.

اإلمضاءات:
الآلباء:

أعضاء المجلس:

السكيرتير:

