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Donations & Contributions 

Announcement 
 

 إعالن التبرعات والمساهمات 
 

As many of you know, due to the COVID-19 epidemic, 
all liturgical services have been suspended by the 
archdiocese. As a result, I want to share with you the 
potential financial fallout from this situation. 

The lack of weekly collections will inevitably be of 
significant detriment to our financial position. There 
is no doubt that, as always, God will preserve His flock 
and the center of our mystical life, namely the church 
proper.  It is our role as stewards to do what is in our 
ability and let God perfect our work.  

In that vein, I want to make you aware of the different 
ways you can help the church meet its monthly 
financial obligations during this time.  

The best way to contribute is: 

• By Check: Please mail your check to the 
church at: 4110 204thSt SW, Lynnwood WA 
98036.  

 

• Electronic Withdrawal from Bank account: 
Please email us your name and phone number 
at accounting@stmaryseattle.org and either 
myself or Wagdy William will contact you to 
gather the necessary information by phone to 
initiate an electronic withdrawal from your 
account. For your security, no bank or credit 
card information will be stored by the church. 

 

A less preferable way is to make online payment 

yourself by clicking here, check or credit card 
accepted. 

 

May God bless you and your family. 

 

Mark Salama 

Treasurer 

تم تعليق جميع  ، COVID-19كما يعلم الكثير منكم، بسبب وباء 

. ونتيجة لذلك، أريد األرشيديوسيسالخدمات الليتورجيا من قبل 

 .التأثير السلبي العائد على الكنيسة أشارككمأن 

إن عدم قدرتنا لجمع التحصيالت األسبوعية سيكون حتما ً ضاراً 

بشكل كبير بمركزنا المالي. ال شك أن هللا، كما هو الحال دائماً، 

دورنا كخدام الكنيسة أن   علي  كنيسته.علي  أوالده  وسيحافظ  

 يكّمل عملنا. نفعل ما هو في قدرتنا وأن ندع هللا 

لذلك، أريد أن أعلمكم بالطرق المختلفة التي يمكنكم من خاللها 

مساعدة الكنيسة على الوفاء بالتزاماتها المالية الشهرية خالل هذا 

 الوقت.

 أفضل طريقة للمساهمة هي: 

يرجى ارسال الشيك  الخاص بك إلى  :ارسال شيك •

 على العنوان :  الكنيسة  
4110 204thSt SW, Lynnwood WA 98036 

 

   يرجى   المصرفي: السحب اإللكتروني من الحساب •

 الي   هاتفكاسمك ورقم ارسال 

accounting@stmaryseattle.org    وإما أنا أو

وجدي ويليام سيتصل بكم  لجمع المعلومات الالزمة 

من   حسابك. لبدء السحب اإللكتروني من عبر الهاتف

أجل الحفاظ علي سريه حسابتكم، لن يتم تخزين أي 

 معلومات مصرفية أو بطاقة ائتمان من قبل الكنيسة. 

 

  وهناك طريقة اخري ولكنها أقل تفضيال هو جعل  الدفع عبر

االختيار أو بطاقة االئتمان   هنا، رنت نفسه عن طريق النقراإلنت

 مقبولة.
 

 و شكرا لمحبتكم 

 

 مارك سالمة

 امين الصندوق 
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