
 
 
 
 
 

EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

 

Αγαπητοί Ενορίτες,  

 

Με μεγάλη αφοσίωση τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Προφήτου Ηλιού, εργάζοντε  επιμελώς  

όλα αυτά τα χρόνια για τη διασφάλιση και εξασφάλιση της  εκκλησίας του Προφήτου Ηλιού, ως τον κύριο πυλώνα της κοινότητάς μας. Η 

κοινότητά μας έχει ευλογηθεί με πολλούς εθελοντές οι οποίοι με τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους, υποστήριξαν, υποστηρίζουν και θα  

συνεχίσουν να υποστιρίζουν με σκληρή δουλειά, χρόνο, ταλέντο και χρηματοδοτίσεις, τις διάφορες εκδηλώσεις και  προγράμματα της 

κοινότητός μας. 

 

ΣΕ ΤΙ ΒΟΗΘΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

Βοηθεί στα μηνιαία μας λειτουργικά έξοδα που ανέχονται στις $ 50,000, και θα συνεχίσουν να αυξάνονται ετησίως.  

 

Βοηθεί στα διάφορα προγράμματα της Εκκλησίας μας, όπως τα προγράμματα  χορευτικού, ψυχαγώγηση ηλικιωμένων,  εκπαιδευση νέων, 

εκκλησιαστική χορωδία, κατηχητικό σχολείο, μελέτη Αγίας Γραφής,  τρίμηνο ενημερωτικό δελτίο, κ.τ.λ. 

 

Βοηθεί στη βιωσιμότητα και συντήρηση της Εκκλησίας μας και της Κοινότητας.  

 

Βοηθεί  στη μελλοντική εξέλιξη, ανάπτυξη και  εφαρμογή νέων προγραμμάτων και οράματος για το μέλλον του Κοινοτικού μας Κέντρου.  

 

Σας προμηθέυει   με ατομικούς φακέλους, με προσωπικό αριθμό, για τις διάφορες προσφορές σας και όλες τις δωρεές που κάνετε στην  

Εκκλησία μας.  Η Εκκλησία εκδίδει αποδείξεις για τις προσφορές αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την οικογένειά σας για  

φορολογικούς σκοπούς στο τέλος κάθε χρονιάς. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τον Ιανουάριο του 2015 θα εφαρμοσθεί  ένα νέο πρόγραμμα συνδρομής. Η οικογενειακή ετήσια συνδρομή θα είναι $150 δολάρια, και θα  

συμπεριλαμβάνει δύο (2) ενήλικα  πρόσωπα στην οικογένεια που θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην ετήσια γενική συνέλευση της 

κοινότητος.  Εάν κάθε οικογένεια, που είναι στην λίστα αλληλογραφίας μας, γίνει μέλος της κοινότητάς μας, αυτό θα έδινε μεγάλη βοήθεια  

στα προγράμματα και έξοδα της Εκκλησία μας,  καθώς επίσης και στη μελλοντική ανάπτυξη της κοινότητάς μας. 

 

Με τη συνεχή υποστήριξή των μελών, η Εκκλησία μας θα συνεχίσει να είναι το σύμβολο της κοινότητά μας και της κληρονομιάς  της  

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Μισσισσάγκας και των γύρω περιοχών.  

 

Παρακαλείστε όπως επιλέξετε την αρμόζουσα ετήσια συνδρομή (ατομική η οικογενειακή) και συμπληρώσετε το δελτίο που είναι στο τέλος  

της επιστολής αυτής, με το όνομάς σας, την διεύθηνση κατοικίας, τηλέφωνο, κ.τ.λ  και επιστρέψετε  το συμπληρωμένο δελτίο, μαζί με την  

συνδρομή σας, στην Εκκλησία μας.  Επίσης, μπορείτε προσωπικά να παραδώσετε το συμπληρωμένο δελτίο με την συνδρομή σας στο 

γραφείο της Εκκλησίας μας. 

 

Με εκτίμηση και ευχαριστίες, 

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Προφήτου Ηλιού 

...................................................................................................................................................................................................................... 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ :          ☐ Ατομική ($100)                         ☐ Οικογενειακή ($150) 

 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:(Οικίας)………………………………………….………….……(Κινητό)..................................................................................... 

 

ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ (EMAIL):……………………………………………  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ:      ☐Προσωπική Επιταγή                  ☐Μετριτά                  ☐VISA                      ☐MASTER CARD  

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ :  

Όνομα στη κάρτα:……………………………………………………………………………………………  

Αριθμός πιστωτικής κάρτας:.............................................................................................................. 

Λίξης πιστωτικής κάρτας:................................................................................................................... 

 



 

  
 


