ܥܕܬܐ ܕܡܪܝـ ܝܥܩܘܒ ܢܨܝܒܝܢܝܐ ـــ ܡܘܢܬܪܝܐܠ
كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية

األحد 20/4/2014

المسيح قام  ..حقا ً قام
 +اليوم عيد القيامة المجيدة  ..جعله هللا يوما بهيجا في حياتكم ..يوما نقوم به مع الرب يسوع من حياة ال
نريدها إلى حياة نريدها ..مليئة بالمحبة واإليمان والسلوك في درب المسيح ..وكل عام وأنتم بخير.
 +يوم األحد الماضي  ..وفي مشهد يفرح القلب  ..كانت كنيستنا ممتلئة عن آخرها بالمؤمنين الذين حضروا
ليشاركوا في القداس اإللهي يوم الشعانين..حيث ترأس األب كميل اسحق كاهن رعيتنا هذا القداس يعاونه
شمامستنا األفاضل ..وحيث شارك األهل مع أبناءهم في دورة الشعانين بابتهاج كبير  ..حاملين شمعاتهم مع
سعف النخيل التي قدمتها لهم مشكورة لجنة السيدات .
وفي مساء نفس اليوم احتفلت كنيستنا بطقس الناهيري (األنوار)  ..ويوم الخميس تراس األب كميل اسحق
قداس خميس الفصح والذي قام خالله بغسل أرجل بعض أطفال الكنيسة والشمامسة  ..وفي وم الجمعة
العظيمة امتألت كنيستنا عن آخرها بأعداد المؤمنين الذين حضروا ليشاركوا في إحياء ذكرى الحدث العظيم
في حياة كل مسيحي..ذكرى صلب السيد المسيح وموته ودفنه ليقوم في اليوم الثالث ..وتخلص معه البشرية.
كما وأنه البارحة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا ً أحيت كنيستنا قداس سبت النور(البشارة)..
فبمناسبة عيدي الشعانين والقيامة نتقدم من نيافة المطران إيليا باهي ومن كاهن الرعية األب كميل اسحق
ومن شمامستنا األفاضل ..ومن االباء الكهن في كنائس أبرشيتنا في كندا بأحر التهاني  ..داعين لهم ولرعيتنا
الغالية بأن يكون هذا اليوم وهذا العيد  ..قد حمل إليهم معه كل الخير والسعادة والفرح والبهجة التي يرجونها
بالخالص  ...وكل عام وانتم بخير.
قرر مجمعنا السرياني المقدس أن تقام صلوات القداس والجناز في جميع كنائسنا السريانية في العالم وذلك
ّ +
يوم األحد الواقع في  4أيار  ،4104بمناسبة مرور أربعين يوما ً على رقاد المثلث الرحمات قداسة أبينا
البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص .فندعوكم جميعا ً لمشاركتنا الصالة.
 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  4104والذي سيقام في
الفترة بين ( )01-7تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الرابعة بعد
الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين بتسجيل أوالدهم من عمر ( )04-5سنة ،االتصال مع األخوات :كاثرين حنّا
 5042240757نينوى دنحو .4514116204
 +يوم الخميس  07نيسان انتقل الى رحمة هللا المرحوم صبحي حنان عن عمر  ٦٥سنة إثر ذبحة صدرية
حادة ..نتقدم بأحر التعازي من إخوته حنا وعبد األحد ويعقوب وكبرئيل وصبيحة وصونيا حنان  ..جعلها هللا
خاتمة األحزان ..
سيوضع جثمانه يوم الثالثاء في  ٢٢نيسان في كوميداس من الساعة  ٥الى  ٩مساء ويوم االربعاء الساعة ١١
على العنوان 5180..Rue Salaberry , Montreal QC... H3J 1J3 :
مراسيم الدفن في كنيسة سانت مكسيم على العنوان:
3700 Boulevard Levesque O Laval,QC.. H7V 1E8
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 +مجموع الصينية والشموع لنهار االحد  ٣١نيسان $٣٢٤١ : ٤١٣٢
 +يعلن تجمع بسمة أمل وفي إطار حملته اإلغاثية الرابعة عن إقامة إفطار خيري يوم األحد 7104/4/72
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.

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته

