ANNOUNCEMENT:

Regarding preparation of new Shamashe and anyone interested in learning the
Chaldean Liturgy and Aramaic Language
Beginning September 16, 2019, St. Thomas Chaldean Eparchy will offer classes to anyone interested in
learning the Chaldean liturgy, the Aramaic language, and the spirituality of serving the altar. These classes are
open to everyone interested, but especially for those who are currently serving the altar, as well as those who
wish to be ordained sub-deacons. The minimum age is 12 years old. These courses will last three months and
will include all levels from beginners to advance.
Note: Classes are offered in both English and Arabic.

In the Eastside, classes start every Monday from 6:30–8:30pm at:
Sacred Heart Church
30590 Dequindre Rd.
Warren, MI 48092
In the Westside, classes start every Wednesday from 6:30–8:30pm at:
St. Thomas Church
6900 West Maple Rd.
West Bloomfield, MI 48322

Application to enroll in the classes:
Name of the applicant:
Address:
Home phone:

Cell phone:

Language fluency (circle one): 1) English

Email address:
2) Arabic

Please complete this form and send it to the address below:
St Thomas Chaldean Catholic Diocese - Shamashe
25603 Berg Rd.
Southfield, MI 48033
Or e-mail to: shamashecenter@gmail.com

اعالن:
في ما يخص تهيأة شمامسة جدد وكل من يرغب في تعلم
الليتورجية الكلدانية و اللغة االرامية

في  /16ايلول القادم ،ستفتتح أبرشية مار توما مركزين لتعليم الطقس الكلداني واللغة اآلرامية وروحية خدمة
المذبح .فعلى الراغبين من كال الجنسين ،من عمر ( 12سنة فما فوق) خاصة أولئك الذين يخدمون المذبح
اآلن بالمشاركة في هذا البرنامج ،تقديم طلباتهم ،وكذلك الذين يرغبون بان ُيرسموا شمامسة رسائليين .مدة هذه
الدورة تكون ثالثة اشهر وتشمل المبتدئين والمراحل المتقدمة.
مالحظة :لدينا مدرسين في كال المركزين ،للذين يتكلمون االنكليزية فقط.
سوف تكون الدروس من  8:30 – 6:30مساء كل يوم اثنين في مدرسة كنيسة القلب االقدس الواقعة على:
30590 Dequindre Rd. Warren MI 48092
وايضا من الساعة  8:30 – 6:30مساء كل يوم اربعاء في كنيسة مار توما الواقعة على:
6900 West Maple Rd. West Bloomfield, Mi 48322
التسجيل في هذا البرنامج:
االسم:
العنوان:
الهاتف :المسكن:

الخلوي:

لغة التدريس (ضع عالمة ___ :)Xالعربية

ايميل:
___االنكليزية

يرجى إرسال هذا الطلب إلى العنوان التالي:
St Thomas Chaldean Catholic Diocese - Shamashe
25603 Berg Rd.
Southfield, MI 48033

او بواسطة االيميل الى

shamashecenter@gmail.com

