
 

Deadline Sunday 17/12/2017 
 

(7:9كو  2ل واحـد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن او أضطرار الن المعطي المسرور يحبه الرب" ) " ك  

 سوف نبدأ مشروع لـوضع أسمــاء أحبــاء مشــروع مبنــي ثيـؤودور )عطية الرب( الجديد في كنيسة القديسين 

العظيمين االنبا انطــونيــوس  واالنــا بــوال بجلفــورد. سوف يكــون ذلك بحفــر أسمـــاء المشتركيــن علــي قــوالب 

خــل المبني وبذلــك يذكـــر دائما لـــالجيــال القــادمــه . ان هــذا المشروع الطـــوب الملـــونــه لحـــائــط رئيســي دا

المســـاهمــه في تكمـــلة بقية  المباركــــه وسيخــــدم االجيـــال الكثيـــره الق. ان هـــذه أكبـــر أضـــافه لكنيستـــنا

.المبني سوف تبقــي ذكــر لجميــع  

االجيـــال القادمـــه وتثبت محبة وعظمــة شعب كنيسة القديسين االنبا أنطونيوس واالنبا بوال في أقـــامة هذا الصـــرح 

 العظيم. الرب قـــادر ان يســـاعدنـــا جميعا لمجـــد اسمـــه القدوس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST ANTHONY & ST PAUL’S 

  COPTIC ORTHODOX CHURCH – GUILDFORD     

Theodore Building Project – Congregation Wall  

3 Line - 16 Characters per line. الكبيرة وبالحروف واضحة الكتابة تكون ان الرجاء  

                 اسم العائلة

                 االسم

                 االسم

 
Contact Name Phone number 

 (      ) 

Email address 

 

 

John Smith  

 

Smith 

John, Mariam & David 

Smith 

John & Mariam  

John Smith  

1950 - 2010  

والرد 1000 : االختياراالول   
 تدفع مرة واحدة

 االختيارالثانى: على اقساط

لديك االختيار ان تدفع تبرعك على 
دوالر شهريا 100اقساط بواقع   

 



 

Deadline Sunday 17/12/2017 
 

 Two easy ways to order the engraved 

brick   

➊  
A. Complete the form and bring it with you on Sunday  

OR 

B. E-mail: please complete the form and email it to admin@stanthony.org.au 

Please include proof of payment. First instalment must be paid to process. 

 

Payment Option 

➋ 

 Credit Card: By EFTPOS machine at church  

 Cash: $__________           
 Direct Debit (Two options):  

A. Please visit the GiveNow website and fill in the direct debit form 

 

https://www.givenow.com.au/stantoniousandstpaulsbuilding  

(you can use credit card, and will be emailed your receipt automatically) 

Click “Notification       Leave a message to the organisation” 

Type what you want on each brick (Max 3 lines 16 characters per line) 

 

OR 

B. Transfer to: 

   

ACCOUNT St Antonious and St Pauls Coptic Orthodox Church 

BSB 062 199 A/C 10071277 

 

Are donations tax deductible?  Yes 

 

mailto:admin@stanthony.org.au
https://www.givenow.com.au/stantoniousandstpaulsbuilding

