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ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,
Σας γράφουμε εκ μέρους του Ελληνικού Ορθόδοξου Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους στο
Λούτον της Μεγάλης Βρετανίας (Lower Harpenden Road, East Hyde, Bedfordshire, LU2 9QS,
United Kingdom).
Είμαστε μία μικρή κοινότητα που φέτος τον Μάϊο του 2016, γιορτάσαμε τα σαράντα χρόνια
ίδρυσης της εκκλησίας μας.
Εδώ και αρκετό χρόνο τώρα νιώθουμε την ανάγκη να υπάρξει μία αίθουσα δίπλα από την εκκλησία
μας στην οποία θα μπορεί να συγκεντρώνεται η κοινότητά μας κατόπιν της Κυριακάτικης Θείας
Λειτουργίας. Μια τέτοια αίθουσα θα επιτρέψει στα μέλη μας όχι μόνο να έρθουν πιο κοντά μεταξύ
τους και να χτίσουν νέες σχέσεις, αλλά επίσης, θα μας επιτρέψει να οργανώνουμε εκδηλώσεις και
σεμινάρια πνευματικού περιεχομένου προς όφελος των μελών μας.
Η Χάρις του Αγίου Χαραλάμπους επέτρεψε ύστερα από αμέτρητες προσπάθειες να δοθεί έγκριση
για την ίδρυση μιας μικρής αίθουσας προσκείμενη της εκκλησίας μας.
Φωτογραφίες της εκκλησίας μας, καθώς και του χώρου γύρω από την εκκλησία όπου θα χτιστεί η
αίθουσα, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.
http://www.stcharalambos.org.uk/gallery
Η εκκλησία μας στηρίζεται στις εθελοντικές προσπάθειες των μελών μας, καθώς και στις δωρεές
τους. Εδώ λοιπόν ζητούμε ταπεινά την βοήθειά σας. Θα σας ήμασταν παντελώς ευγνώμων για
οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη μπορείτε να διαθέσετε. Όλες οι δωρεές οποιασδήποτε
μορφής και μεγέθους είναι θερμά εκτιμούμενες.
Οι δωρεές μπορούν να γίνουν είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
σας εξυπηρετεί καλύτερα:
http://www.stcharalambos.org.uk/donations
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο της
κοινότητας, Χρίστο Ιζάμη: Κινητό: +44 (0) 7563 713433, Ηλεκτρονική διεύθυνση:
c.izamis@btinternet.com
Αν δεν έχετε την δυνατότητα να μας υποστηρίξετε σε αυτή την περίσταση, θα εκτιμούσαμε τις
προσευχές και τις ευλογίες σας για την εκκλησία μας και προς τιμή του Αγίου μας Χαραλάμπους.
Είθε ο Άγιος Χαράλαμπος να σας ευλογεί.
Ο Πρόεδρος της κοινότητας, Χρίστος Ιζάμης
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Archdiocese of Thyateira and Great Britain
Ιερὰ ᾽Αρχιεπισκοπὴ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας
The Greek Orthodox Church of St. Charalambos
Registered Charity 802532
Lower Harpenden Road, East Hyde, Luton, Bedfordshire, LU2 9QS, Tel: 01582462517
Website: www.stcharalambos.org.uk, Mobile: 07563713433, Email: stcharalambos@gmail.com

APPEAL FOR THE CHURCH OF SAINT CHARALAMBOS
Dear Brothers and Sisters in Christ,
We are writing to you on behalf of the Greek Orthodox Community of St. Charalambos Church,
Lower Harpenden Road, East Hyde, Bedfordshire, LU2 9QS United Kingdom.
Although small, our community has this year celebrated its 40th anniversary its longevity being a
testament to its strength and close- knit ties it enjoys with its members.
For some time now, we have felt the need for a hall where we can meet after church, to share a cup
of coffee and a slice of cake; where we can hold community events and where we can help build
relationships between our members. Thanks to the blessing of our Patron Saint Charalambos just
recently in 2016, we were granted a building permission to build a small kitchen and toilet facilities
next to our church.
Photos from our church and of the new extension to be built can be seen on our website:
http://www.stcharalambos.org.uk/gallery
The continuity of our church relies on the voluntary efforts of its members and their contributions.
And this is where we humbly ask for your help. We would owe you endless gratitude for any
financial support you can offer us. All donations of any form and amount would be most gratefully
received.
Donations can be processed by a number of means including online donations. For details, please
visit our website:
http://www.stcharalambos.org.uk/donations
Alternatively, please do get in touch with the Church Committee's President, Christos Izamis on +44
(0) 7563 713433 or by email to c.izamis@btinternet.com
If you are unable to financially support us on this occasion, we would very much appreciate your
prayers and blessings for our church.
We most sincerely thank you in anticipation.
God bless you all,
Christos Izamis, President
On behalf of the Church Committee of St. Charalambos Luton

