
                July to  September  2022   Donations

 

Required National Ministry Commitments Απαιτούμενες δεσμεύσεις του Εθνικού Υπουργείου

National Philoptochos Emergency Fund $100.00 δίνει τη δυνατότητα στον Φιλόπτωχο να ανταποκριθεί σε όσους

έχουν ανάγκη σε περιόδους εθνικής ή διεθνούς κρίσης

Ecumenical  Patriarchate $100.00 υποστηρίζει το νοσοκομείο και το γηροκομείο Μπαλικλί

to benefit programs and charities σχολεία, ιερά και ενορίες που έχουν ανάγκη

National Sisterhood Presvyteres $100.00 παρέχει βραχυπρόθεσμη υποστήριξη στους κληρικούς ή/και τις

provides short term support for those in need οικογένειές τους σε περίοδο κρίσης

Metropolis of Detroit Donations Mητρόπολης Ταμείο Υποτροφιών 

Emergency Fund

All proceeds are used to provide financial assistance to 

those communities and families touched by disasters, 

catastrophic illnesses, etc. $1,000.00

Local Donations Τοπικές δωρεές

Focus Detroit $1,500.00 Η υποτροφία των Ορθοδόξων Χριστιανών ενωμένη για την εξυπηρέτηση και παροχή 

The fellowship of Orthodox Christians United to Serve τροφίμων, επαγγελμάτων, ενδυμάτων, κατανόησης και καταφυγίου

and Provide Food, Occupation, Clothing, Understanding

and Shelter.

St Jude Childrens Research Hospital $500.00 Προωθεί τις θεραπείες και τα μέσα πρόληψης για παιδικές καταστροφικές ασθένειες 

Advance cures, and means of prevention for pediatric μέσω έρευνας και θεραπείας Κανένα παιδί δεν στερείται θεραπείας με βάση τη φυλή

catastrophic diseases through research and treatment.

No Child is denied treatment based on race, religion 

or a family's ability to pay.

Salvation Army Wyandotte  
$1,000.00

a branch office of the Christian non-profit Salvation Army, 

whose mission emphasizes aiding the poor and people in need. 

The Salvation Army offers human services through its 

programs, including disaster relief and public emergency 

services, while taking an evangelical approach

Total Donations July through September 2022 $4,300.00

Our St George Ladies Philoptochos Society appreciates your continued support.  

Αγίου Γεωργίου Φιλοπτόχου εκτιμά τη συνεχή υποστήριξή σας.   

      St. George Ladies Philoptochos Society

τη θρησκεία ή την ικανότητα πληρωμής μιας οικογένειας.

Η αποστολή δίνει έμφαση στη βοήθεια των φτωχών και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Ο 

Στρατός της Σωτηρίας προσφέρει ανθρώπινες υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων του, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανακούφισης από καταστροφές και των δημόσιων 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ ακολουθεί μια ευαγγελική προσέγγιση

Όλα τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε εκείνες τις 

κοινότητες και τις οικογένειες που πλήττονται από καταστροφές, καταστροφικές 

ασθένειες


