Dear Parishioner:
This letter marks the Sixth and final in a series about strengthening our relationship with God and His
Church. Please re-read the first five letters to refresh your memory. All of these letters will be archived on
our website, www.stmarypawtucket.org, on the Stewardship page of the Ministries section.
The stewardship committee comprised of Fr. Elie, Salwa Khoury, Joseph Samra III, Nabil Khoury, Steven
Kilsey, Maureen Gurghigian, Geoff Ayoub, Fadia Kabak, Jamie Mitri, and Joseph Samra was led by
Richard Robbat of the Lay Ministries Department of Archdiocese, in several workshops over several
months. All performed a self-assessment of their level of stewardship commitment. We are inviting
each parishioner do their own self-assessment of their role in His Church. Stewardship, as life, is a
journey. It is a journey worth taking!

The stewardship committee will contact each parishioner within the next several months to explore and
to encourage the implementation of their God given talents found within each and everyone of us.

Included in this mailing is a menu of various ministries for your consideration. We invite you to study
them and visualize yourself in one or more of these positions.

Thank you for reading, listening, discussing, and exploring with us!

“O compassion-loving Mother of the merciful God, have mercy upon us, and grant us humility
and contrition of heart and meekness in our thoughts, and deliverance from the bondage of our vain
imaginings.” Page 131 Service Book

أبناء الرعية األعزاء،
هذه هي الرسالة السادسة واألخيرة ضمن سلسلة المراسالت حول تقوية عالقتنا مع رّبنا وكنيسته .نرجو أن تق أروا
الرسائل الخمس السابقة كي تنعشوا ذاكرتكم .سوف تكون كافة هذه الرسائل متوفرة على صفحتنا اإللكترونية

( )www.stmarypawtucket.orgتحت عنوان " ."Ministries/Stewardship

إن لجنة الخدمة والتدبير ،المؤلفة من قدس األب ايلي وسلوى خوري وجوزيف سم ار (الثالث\الحفيد) ونبيل

خوري و ستيفن كلسي و مورين غورغيجيان و جيفري أيوب وفاديا قبق وجيمي متري وجوزيف سمرا ،قد أنجزت

السيد ريتشار رّباط ،العضو في لجنة العلمانيين في
عدة ورشات عمل على مدى عدة شهور ،بقيادة وارشاد ّ
المطرانية .كل فرد من لجنة الخدمة هذه قام بتقييم ذاتي لمستوى خدمته والتزامه .إننا ندعو كل فرد من أبناء
عيتنا أن يقوم بتقييم ذاتي لدوره في كنيسته ،فالخدمة رحلة ،مثلها مثل الحياةّ ،إنها رحلة تستحق القيام بها!
رّ
سيتواصل أعضاء هذه اللجنة مع كل ٍ
فرد منكم في الشهور القادمة للبحث معكم وتشجيعكم على اكتشاف
منا.
وتوظيف مواهبكم المعطاة من هللا والموجودة عند كل واحد ّ

سنرفق مع هذه الرسالة الئحة بلجان الخدمات .ندعوكم إلى اإلطالع عليها ودراستها على أمل أن تروا أنفسكم

في واحدة أو أكثر منها.

نشكركم على قراءتكم واصغائكم ومناقشتكم واستكشافكم معنا!
أم ِ
متخشعاً ووداع ًة في أفكارنا ،وحررينا من عبودية
هللا المتع ّ
طفة ،تحنني علينا وأعطينا تواضعاً وقلباً
"يا َّ
ّ

خياالتنا الباطلة( ".من كتاب الخدمة ،ص.)131 .

