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كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 6/4/2014

 +يوم الجمعة الماضي  82آذار  ،8102وفي جو من الحزن واألسى ألقت الكنيسة السريانية األرثوذكسية
في العالم النظرات األخيرة على المثلث الرحمة قداسة أبينا البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص حيث
أودع جثمانه الطاهر في مدافن البطاركة في كاتدرائية مار بطرس ومار بولس بدير مار أفرام السرياني في
معرة صيدنايا ،دمشق ،سوريا .كان قداسته قد رقد في الرب يوم  80آذار إثر عملية جراحية في القلب ،ثم
أقيمت له جنازات مهيبة تليق برجال هللا األتقياء في كل من ألمانيا وبيروت ودمشق وسط حضور شعبي كبير

وتغطية إعالمية مباشرة .رحمه هللا ونفعنا ببركة صلواته.

قرر مجمعنا السرياني المقدس أن تقام صلوات القداس والجناز في جميع كنائسنا السريانية في العالم وذلك
ّ +
يوم األحد الواقع في  2أيار  ،8102بمناسبة مرور أربعين يوماً على رقاد المثلث الرحمات قداسة أبينا

البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص .فندعوكم جميعاً لمشاركتنا الصالة.

 +يوم اإلثنين  8102/1/10اجتمع المجمع المقدس في دير مار يعقوب البرادعي في العطشانة ،بكفيا،
لبنان ،وانتخب نيافة الحبر الجليل المطران مار كيرلس أفرام كريم النائب البطريركي في شرقي الواليات

المتحدة األميركية الجزيل االحترام ليكون بطريركاً ألنطاكية وسائر المشرق لكنيستنا السريانية األرثوذكسية،
وقرر المجمع تعيين يوم عيد الصعود الواقع في  82أيار  8102لالحتفال برتبة تنصيب قداسة البطريرك
ّ
المنتخب مار إغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى وذلك في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في دمشق.

ويوم األحد  0حزيران  8102سيزور قداسته لبنان ويحتفل بالقداس اإللهي األول بعد تنصيبه .ففيما نهنئ
قداسة بطريركنا المنتخب وكنيستنا المقدسة وشعبنا السرياني ،نصلي إلى الرب يسوع راعي الخراف العظيم أن

يعضده ويمسحه بقوة روحه القدوس لما فيه خير الكنيسة وخالص النفوس.

 +اليوم يقام الجناز السنوي للمرحوم إيليا كنعو ..للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
 +اليوم يقام الجناز السنوي للمرحوم نعمان أالجاجي ..للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
 +ال يوم األحد وفي تمام الساعة الرابعة بعد الظهر سيقوم السيد (خالد باقي) مندوب شركة ( )Dignitéلدفن
الموتى بإلقاء كلمة سريعة في صالتنا على هنري بوراسا و(باللغة العربية) ..يشرح فيها اإلجراءات والمعامالت
الالزمة والمتبعة فيما يخص الموضوع أعاله .كما أنه سيستعرض العروض المقدمة من شركته والمساعدات

والتسهيالت التي يمكن لشركته أن تؤمنها لمساعدة أهل المتوفى في األمور اإلدارية المتعلقة باألمر.
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 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  8102والذي سيقام في
الفترة بين ( )02-7تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد
حنا
الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين بتسجيل أوالدهم من عمر ( )08-5سنة ،االتصال مع األخوات :كاثرين ّ

 5021180757نينوى دنحو .2514222104

 +بلغت واردات الصينية والشموع يوم األحد  ٠٣اذار $ ٠١٠١ : ٤٣٠٢
 +يعلن تجمع بسمة أمل وفي إطار حملته اإلغاثية الرابعة عن إقامة إفطار خيري يوم األحد 72

 7104/4/يعود ريعه لمساعدة أهلنا المتضررين في سوريا ،من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد

الظهر بسعر للبطاقة  $05في صالة البيت السرياني على العنوان3000 Rue Édouard Montpetit, :

 .Laval, QC, H7T 2T5تتوفر البطاقات مع اإلخوة مازن مواس ،يوسف دنحو ،بسام زكو ،صبحي
بشارة.
Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2014
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes a Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 4102
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتلاير كندا
قداس أحد الشعانين  01نيسان الساعة  03:21في كنيسة سان مكسيم في الفال
األحد  01نيسان – الناهيرة الساعة  10:21مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال

اإلثنين والثالثاء واألربعاء 02و01و 01نيسان الساعة  10:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
الخميس  01نيسان غسل أقدام التالميذ وقداس خميس األسرار  -االحتفال الساعة  10:21مسا ًء في سان مكسيم بالفال
الجمعة  01نيسان الجمعة العظيمة  -االحتفال الساعة  10:21مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
السبت  01نيسان قداس منتصف الليل لعيد القيامة المجيدة  -الساعة  01:11ليالً في كنيسة سان مكسيم في الفال
األحد  41نيسان قداس عيد القيامة المجيدة  -الساعة  03:21في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 13 Avril, Fête des Rameaux. Célébration (12h30, à l’église St-Maxime, Laval).
Dimanche 13 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h30, à l’église St-Maxime, Laval).
Lundi, Mardi, Mercredi: 14,15,16 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au centre
communautaire, H. Bourassa).
Jeudi 17 Avril, Messe du Jeudi Saint. Célébration (20h30, à l’église St-Maxime, Laval).
Vendredi 18 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la Crucifixion (20h30, à l’église StMaxime, Laval).
Samedi 19, PÂQUES (22h00, à l’église St-Maxime, Laval).
Dimanche 20 Avril, Dimanche de PÂQUES, Célébration Pascale (12h30, à l’église StMaxime, Laval).

ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا البركة ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم

