“No

Greater Love” A labor of Love to Offer Relief to Christians in the Middle East

A festival to be held on March 4, 2017 at the Shrine of Our Lady of La Leche at 101 San Marco Ave, St. Augustine,
Florida.
The Servants of God of La Florida priests, religious and Native Americans laid down their lives for more than a 150
years between 1549- 1761 in their missions in Florida
In that same spirit this is a labor of love for and in solidarity with the persecuted Christians in Iraq and Syria to
offer them Relief, Hope and support in their hour of need. It is a festival of art and music that will feature
musicians Colleen Nixon and Audrey Assad. All proceeds from the ticket sales and offerings will be donated to the
Knights of Columbus ongoing campaign “Christians at Risk” in the Middle East. It is our call of duty to participate
and support this initiative.
The day will include:





Festival- Live music starts at 12pm, vendors, food trucks, panel discussion and confessions
Mass- Bishop Estevez will celebrate a mass at 3pm followed by Eucharistic procession
Concert- Begins at 6PM in the evening opened by Collen Nixon and headlined by Audrey Assad, speaker,
songwriter and daughter of Syrian refugees.
Tickets- $10 for 12 and up and Free-will offering for Christians At Risk

For Tickets and more information go to www.NoGreaterLoveFestival.com

"ما من حب أعظم" عمل محبة ألغاثة ألمسيحيين في ألشرق أألوسط
101 San Marco Ave, St. Augustine Florida  عند مزار سيدة ألحليب على العنوان المذكور2017  أذار4 سيقام هذا ألمهرجان يوم
في1761 و1549  سنة ما بين150 ألغرض هو السير على خطى الكهنة والمكرسين والسكان االصليين خدام هللا في فلوريدا ضحو بحياتهم الكثر من
.خدمة ارسالياتهم في فلوريدا
و بنفس الروح يعد هذا العمل كعمل محبة تضامنا مع المسيحيين المضطهدين في العراق و سوريا وآلعطائهم االغاثة واالمل و الدعم المطلوب في
 و سيتم التبرع بكل ريع هذا المهرجان لصالح. أنه احتفال فن وموسيقى وسيضم موسيقيين مرموقين مثل كولين نكسون و أودري أسد.ساعة حاجتهم
.منظمة فرسان كولومبوس التي تقوم بعمليات أألغاثة المستمرة في هذه البلدان المنكوبة تحت حملة " ألمسيحيين في خطر" في ألشرق أألوسط
.وهذه الدعوة هي نداء للعمل والمشاركة في هذه المبادرة
: يوم االحتفال
 وسيتم عرض فلم. الباعة وعربات أألكل و فعاليات االطفال و جلسة مناقشة,  ظهرا12  ألموسيقى الحية تبدأ الساعة-فعاليات أألحتفال
.وثائقي عن " موقفنا أالخير" و ساعة سجود مع خدمة سر ألتوبة
 عصرا مع زياح ألقربان ألمقدس3  ٍيحتفل ألمطران أستيفيز بذبيحة ألقداس في ألساعة-ألقداس
 مساءا تبدئها المرنمة كولين نكسون و تكملها المؤلفة و المتكلمة و المنتجة و مؤلفة االغاني الموسيقية6  تبدأ الساعة-حفلة موسيقية
.المرموقة أودري أسد ابنة الجئين من سوريا
" سنة و البالغين وتبرعات المحسنين الى حملة "المسيحيين في خطر12  لألعمار من$10 سعر البطاقة
 الرجاء مراجعة الرابط التالي ألية معلومات و لشراء البطاقاتwww.NoGreaterLoveFestival.com






No Greater Love

a music and arts festival

— Saturday, March 4 —
The Shrine of Our Lady of La Leche
St. Augustine, FL
In the spirit of the Servants of God of La Florida
To offer relief to Christians in the Middle East
Benefiting the Knights of Columbus Christians at Risk initiative
Tickets: $10 (age 12 and up)
Available at NoGreaterLoveFestival.com
Free-will offering for Christians at Risk
Noon
3pm
6pm

Festival begins
Mass with Bishop Estévez
Main performances
Featuring

Audrey Assad
Internationally acclaimed
Christian recording artist

NoGreaterLoveFestival.com

