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Dear Parishioners of St. Andrew:
We all remain concerned and prayerful for your health and well-being,
and during these unprecedented times ask you to please consider your
ongoing financial support of our blessed community.
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As you are aware the Church has to follow the state and Metropolis
recommendations to limit all our Church activities which includes the
temporary suspension of Greek and Sunday schools and limits Church
participation. This means our Church has never needed your financial
assistance more than it does now during this crisis.
Every dollar that is normally collected during Sunday services has been
eliminated for the foreseeable future. Our Faith, our Church, our
Community needs to meet the challenge ahead of us. Therefore, we pray
that you consider sending your Stewardship, and what you would have
given at worship services for the collection basket and candles by mail, or
by even better by contributing online now. Think of it as lighting a virtual
candle. Even if we can’t all worship and enjoy being together for the time
being, we can still join together for the good of St. Andrew.
To add to the severity of the situation we have been forced to make the
difficult decision to cancel our two major fundraisers, the Festival and the
Car Raffle, which were scheduled for June. Due to the lead time and the
uncertainty as to when we could gather in large groups again, it is not
feasible to maintain these two fundraisers. This leaves us with an even
larger financial burden, and we are asking you to consider donating to a
special “Festival Fund”. This is a special campaign looking for 200 families
to donate $1,000 extra. We realize that many are suffering with the
economic effects of the Coronavirus and ask that if possible you fulfill
your donation between now and June 30. Many Parish Council members
have already contributed to this fund to show our commitment to St.
Andrew.

This situation is serious and needs to be addressed with love and
commitment to ensure the Church continues to be able to meet
the needs of our community. We can use PayPal and WeShare to
expedite our support for the Church. The Church needs a
commitment from all of us to fulfill our Stewardship, continue our
normal weekly contributions and donate to this special Festival
Fund. The situation with the Coronavirus is very serious and it may
get worse. It has the capability to affect many lives right here in
our community. Know that you are in our prayers and please let us
know if we can help you. Here are the links to give online at this
time:
Saint Andrew Website: https://www.standrewgonj.org
PayPal:
WeShare https://standrewgonj.churchgiving.com
God Bless each and every member of this amazing community.
Prayerfully in Christ,
The St. Andrew Parish Council

Αγαπητοί μας ενορίτες του Αγίου Ανδρέα
Παραμένουμε όλοι ανήσυχοι και προσευχόμαστε για την υγεία και ευημερία σας,
όμως κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτόγνωρων ημερών, σας παρακαλούμε να
σκεφτείτε και την οικονομική σας στήριξη στην ευλογημένη κοινότητά μας.
Όπως έχετε ενημερωθεί, η Εκκλησία πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις της
πολιτείας και της Μητρόπολης και να περιορίσει όλες τις δραστηριότητες της
Εκκλησίας στις οποίες ανήκουν και η προσωρινή παύση του Ελληνικού σχολείου
και του Κατηχητικού και επίσης περιορίζει τη συμμετοχή στον Εκκλησιασμό. Αυτό
σημαίνει πως η Εκκλησία ποτέ δεν χρειάστηκε την οικονομική σας βοήθεια
περισσότερο από τώρα σε αυτή την κρίση.
Κάθε δολάριο που συνήθως συλλέγεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
Κυριακής, έχει μηδενιστεί για το άμεσο μέλλον. Η Πίστη μας, η Εκκλησία, η
Κοινότητα πρέπει να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση. Συνεπώς,
προσευχόμαστε να σκεφτείτε ότι πρέπει να στείλετε την Οικονομία σας, και
επιπλέον το ποσό που θα δίνατε στο καλάθι και για να ανάψετε κερί στη θεία
λειτουργία, είτε ταχυδρομικά, ή ακόμη καλύτερα συνεισφέροντας ηλεκτρονικά.

Είναι σαν να ανάβετε κερί ηλεκτρονικά. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να
προσευχηθούμε όλοι μαζί και να ιδωθούμε αυτό τον καιρό, μπορούμε να
ενωθούμε για το καλό του Αγίου Ανδρέα.
Επιπλέον, αυτό που κάνει ακόμη πιο σοβαρή την κατάσταση, είναι ότι
αναγκαστήκαμε να πάρουμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε το Φέστιβαλ
και τη Λοταρία με το Αυτοκίνητο, που ήταν προγραμματισμένα για τον Ιούνιο, οι
δύο κυριότερες πηγές εσόδων μας. Λόγω των μικρών χρονικών περιθωρίων και
της αβεβαιότητος πότε θα μπορέσουμε να μαζευτούμε όλοι μαζί, δεν είναι εφικτό
να διατηρήσουμε αυτές τις δύο μεγάλες πηγές εσόδων. Αυτό μας αφήνει με ένα
ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό βάρος, και ζητούμε να σκεφτείτε μία δωρεά σε ένα
ειδικό «Έρανο Φεστιβαλ». Είναι μία ειδική εκστρατεία που αναζητεί 200
οικογένειες που θα δωρίσουν επιπλέον $1,000. Αντιλαμβανόμαστε πώς πολλοί
υποφέρουν με τις οικονομικές συνέπειες του Κορωνοϊού και σας παρακαλούμε
αν είναι δυνατόν να εκπληρώσετε τη δωρεά σας από τώρα έως τις 30 Ιουνίου.
Πολλοί από τα μέλη του Ενοριακού μας Συμβουλίου έχουν ήδη συνεισφέρει σε
αυτό τον έρανο δείχνοντας τη αφοσίωσή τους στον Άγιο Ανδρέα.
Η κατάσταση είναι σοβαρή και πρέπει με αγάπη και αφοσίωση να τη
διαχειριστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας. Μπορούμε μέσω PayPal και
WeShare να δείξουμε έμπρακτα την υποστήριξή μας στην Εκκλησία. Η Εκκλησία
χρειάζεται δέσμευση από όλους ότι θα εκπληρώσουμε την Οικονομία μας, θα
συνεχίσουμε τις εβδομαδιαίες συνεισφορές μας και θα κάνουμε δωρεά στον
ειδικό Έρανο του Φέστιβαλ. Η κατάσταση με τον Κορωνοϊό είναι πολύ σοβαρή
και ίσως χειροτερέψει. Είναι δυνατόν να επηρεάσει πολλές ζωές εδώ στην
κοινότητά μας. Να ξέρετε ότι προσευχόμαστε για εσάς και παρακαλούμε
ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι για
να δωρίσετε ηλεκτρονικά :
Saint Andrew Website: https://www.standrewgonj.org
PayPal:
WeShare https://standrewgonj.churchgiving.com
Να έχετε την ευλογία του Θεού όλοι και το κάθε μέλος ξεχωριστά, αυτής της
εκπληκτικής κοινότητας.
Μετά προσευχής στον Χριστό,
Το Ενοριακό Συμβούλιο του Αγίου Ανδρέα

