1η Φεβρουαρίου 2021
Αγαπητoi Ενορίτες,
Θέλουμε να ξεκινήσουμε απλά λέγοντας ενα μεγαλω "Ευχαριστώ". Η συνεχής γενναιοδωρία σας
συμβάλλει στη μακροχρόνια επιτυχία της αγαπημενης κοινότητάς μας. Λόγω της συνδρομής σας προς την
διακονία του Αγίου Νικολάου, είμαστε μια αποτελεσματικη κοινοτητα που δινει γερη μάρτυρια στο Ευαγγέλιο
του Ιησού Χριστού. Η κοινότητα του Αγίου Νικολάου σας ευγνωμονεί για το παράδειγμα που δίνετε στον
καθένα από εμάς σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι πιστός διαχειριστής των αγαθών του Θεού.
Πόση μεγάλη χαρά αιστανόμαστε οταν δίνομε σε άλλους! Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση με το να
είμαστε συνεργάτες σε κινήματα που αλλάζουν τη ζωή ανθρώπων και εμπλουτίζουν την κοινότητά μας. Αυτό
είναι ένα μυστικό που ευχόμαστε περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να ανακαλύψουν για τον εαυτό τους!
Οι οικονομικές μας προσφορές επιτυγχάνουν αξιόλογα πράγματα μέσω των διακονιών και αποστολής της
εκκλησίας μας.
Ως ενορίτες, είστε ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής υγείας του Άγιο Νικόλαο. Επομένος, η
επιτροπή διαχείρισης έχει θέσει ως στόχο να επιτύχη το 100% της συμμετοχής των ενοριτών στο πρόγραμμα
επιστασίας για την οικονομική ασφάλια της κοινότητός μας.
Εσωκλείομε την κάρτα υποσχέσης για το 2021 με ένα φάκελο επιστροφής. Παρακαλούμε όπως
αυξήσετε την προσωπικη προσφορά χρόνου και οικονομικής ενίσχυσή σας ώστε να μπορέσει η εκκλησία να
αντιμετωπίσει τις ανάγκες της και να συνεχίσει την αποστολή της. Μπορείτε να ταχυδρομήσετε την κάρτα
υπόσχεση σας στην εκκλησία, η καλύτερα να την προσφέρετε προσωπικώς.
Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση σας στην εκκλησία
πλουσιοπάροχα.

ευχόμεθα όπως ο Θεός σας ευλογεί

Με ειλικρινή ευγνωμοσύνη και εκτίμηση,

Π Ι. Βαλασιάδης
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Dear Faithful of Saint Nicholas,
We want to begin by simply saying” Thank you”. Your continued generosity contributes to the long-standing
success of our community of faith. Because of your commitment to the ministry of Saint Nicholas, we are an
ever-increasing effective witness to Jesus Christ. This community is grateful for you and for the example you set
for each of us on what it means to be a faithful steward.
Giving to others is such a joy! Being a partner in movements that change the lives of individuals and enrich our
community is so satisfying. That is a secret we wish more people could discover for themselves! Our financial
gifts do remarkable things when they are transformed into our ministry and mission.
As parishioners, you are the cornerstone of our financial health here at Saint Nicholas. That being said, the
stewardship committee has set a goal to have 100% participation of the stewards of our community.
We have enclosed our 2021 stewardship commitment card with a return envelope. Please consider an increased
commitment of time, talent and treasure to enable our parish to continue the mission and ministries. It can be
mailed back to the church, but would be most meaningful if it was brought back in person.
We thank you for your consideration and may our gracious God richly bless you and your families.
With sincere gratitude and appreciation,

Peter J. Valasiadis
Stewardship Committee

†Protopresbyter Paul C. Palesty
Pastor

Chris Pantazis
Stewardship Committee
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