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 +اليوم األحد وفي كل أنحاء العالم تقيم كنائسنا السريانية المقدسة القداس اإللهي على نية السالم واألمان في العراق
وسوريا وفي كل مكان من العالم .هذا وكان قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق ،الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم قد وجّه رسالة رعوية في األسبوع الفائت إلى
أبناء رعيتنا السريانية عبر األحبار األجالء أصحاب النيافة مطارنة كنيستنا حول العالم يدعو فيها لتخصيص اليوم
األحد  3آب (أوغست)  4102لإلحتفال بالقداس اإللهي في كنائسنا السريانية األرثوذكسية على نية السالم و األمان
في العراق وفي كل مكان ..على أن تخصص واردات التبرعات والقرابين في ذلك اليوم لمساعدة أهلنا النازحين في
الموصل.
فأنتم مدعوون أخوتنا المؤمني ن للمشاركة في الصالة والدعاء والتضرع إلى هللا لكي يخيم برحمته على خرافه و
أبناءه المؤمنين في كل مكان من هذا العالم وخصوصا في األماكن التي يتعرضون لإلضطهاد فيها.
((تطالعون النص الكامل للرسالة على الصفحة الثانية لهذه النشرة)).
 +يتشرف المجلس الملّي بدعوة جميع أبناء رعية كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس في مونتلاير
إلى ( لقاء محبة وتعارف ) وذلك يوم األحد  4802/80/42بعد القداس مباشرة في صالة المطرانية على هنري
بوراسا ,حيث سيقام بهذه المناسبة حفل شواء ) (BBQوالدعوة مجانية.
هذا و َي َودّ المجلس أن يلفت عناية األخوة المدعوين بأنه سيوضع صندوق لمن يود التبرع لمساعدة أبناء شعبنا في كل
من سوريا والعراق عن طريق البطريركية الجليلة في دمشق..
فأنتم مدعوون أخوتنا لتناول طعام الغذاء في هذا اليوم على نية اإلجتماع و اإلنضواء مع أخوتكم المؤمنين في ظل
كنيستنا المباركة وفي ظل عناية بركة فادينا الحبيب يسوع.
 +يوم األحد الماضي  4102/2/42إقتبل سر العماد المقدس الطفل لورينزو ابن جسيكا كوركيس وخوسي
سانجس ..و الطفلة كارولين ريجينا بنت ربيكا وزكري كنعو والطفل ليو دومينك ابن كرستين وباسل كنعو,,,,,.كما
أنه وفي يوم السبت  4102/8/4اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة الرا ابنة جينا قواق وسامر حنا ,والطفلة راشيل
ابنة ماري جوزي معمرباشي و مجد قريو.نتقدم من أهالي األطفال بالتهنئة والتبريك وندعو لألطفال أن يغمر الرب
حياتهم بنوره وبركته.
 +أبلغنا المجلس الملي أنه قدّتقررّتشكيلّلجانّفرعيةّّللبدءّقريباّبدوراتّللغةّالسريانيةّللكبارّوالصغارّوكذلكّ
مدارسّاألحدية  ..وسوف نبلغكم بالتفاصيل الكاملة والمواعيد الحقا انشاءهللا.
 +البارحة السبت  4102/8/4وفيّالساعةّالسابعة مساءاّوبعدّالصالةّعلىّنيةّالسالمّألبناءّشعبناّفيّالعراقّ
وسورياّوكلّمكانّّ ..وبدعوة من كنيسة السريان الكاثوليك التقى كاهن الرعية األب كميل اسحق ووفد من المجلس
الملي لكنيستنا مع قداسة البطريريك مارّأغناطيوسّيوسفّالثالثّيونانّبطريركّأنطاكيةّللسريانّكاثوليكّفيّكنيسةّ
مارّأفرامّللسريانّالكاثوليك..ويعتبرّهذاّاللقاءّحلقة من ضمن سلسلة لقاءات قادمة تدورّحولّايجادّأفضلّالطرقّ
للعملّالمشتركّبينّجميعّالطوائفّالمسيحيةّومنّثمّالعملّإيصالّصوتهاّالىّالمسؤولينّوالمعنيينّوأيضاّإلىّ
اإلعالمّفيّكندا
 +بلغت تبرعات الصينيةّوالشموعّّلنهارّاالحدّّ٧٢تموزّ.$٥١٩ّ:ّ٧١٠٢
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