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أخبار الرعية
األحد 10/8/2014
 +يوم األحد القادم  4172/8/71يحتفل األب كميل اسحق كاهن رعيتنا بقداس عيد انتقال السيدة العذراء
(( .. ))Sanctuaire Notre-dame-De-Lourdsوذلك في تمام
-- Rigaud
في كنيسة
الساعة الثانية عشرة والنصف  ..عنوان الكنيسة :
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, 43 Rue St Viateur, Rigaud, QC
سيقوم المجلس بتوفير باص كبير لكبار السن واألشخاص الذين ال تتوفر لديهم واسطة نقل من أجل الذهاب
للكنيسة ,هذا في حال توفر العدد المناسب,لذلك نرجو تأكيد الذهاب من اآلن وحتى مساء اإلربعاء القادم كحد
أقصى وذلك من أجل تثبيت حجز الباص .
من أجل الحجز ,يرجى اإلتصال مع السيد جان خوري هاتف ( 7727111415الرجاء ترك رسالة
صوتية باالسم ورقم المتصل لمعاودة اإلتصال أو اإلتصال مساء)
إنطالق الباص واإلجتماع سيكون في ساحة مار يعقوب هنري بوراسا الساعة  77:11صباحا والعودة
الساعة  ) 1:11( 77:11بعد الظهر.
 +ببالغ األسى ننعي إليكم المرحوم ألبير خواجة الذي توفي في ألمانيا عن عمر  ٥٦عاما ً وهو شقيق السيدة
مدلين خواجة زوجة السيد سهيل كنعو .كما ننعي إليكم المرحوم إدوار خواجة ابن عم السيدة مدلين الذي توفي
في سوريا إثر مرض عضال عن عمر يناهز  ٦٥عاماً .رحمهما وهللا واسكنهما فردوس النعيم.
 +يتشرف المجلس الملي 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 ويَ َود 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 إخوتنا لتناول طعام الغذاء في هذا اليوم على نية اإلجتماع و االنضواء مع إخوتكم المؤمنين
في ظل كنيستنا المباركة وفي ظل عناية وبركة فادينا الحبيب يسوع.
 +البارحة السبت  4802/0/9تم زفاف الشاب پول شربتجي على الشابة صوفي ساڤري  ..ألف مبروك
للعرسان وبالرفاه والبنين برعاية اآلب السماوي.
 +أبلغنا المجلس الملي أنه قد تقرر تشكيل لجان فرعية للبدء قريبا ً بدورات للغة السريانية للكبار والصغار
وسوف نبلغكم بالتفاصيل الكاملة والمواعيد الحقا ً ان شاء هللا.
كما أبلغنا أنه سيتم خالل األسبوع الجاري لقاء لجنة المجلس المختصة مع السيدات من أجل التحضير
للمرحلة المقبلة.
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 +يوم األحد الماضي أقامت كنائسنا السريانية المقدسة في كل أنحاء العالم القداس اإللهي على نية السالم
واألمان في العراق وسوريا وفي كل مكان من العالم ..على أن تخصص واردات التبرعات والقرابين في
ذلك اليوم لمساعدة أهلنا النازحين في الموصل.
وقد بلغ مجموع تبرعات المؤمنين من كنيستنا من أجل شعبنا في الموصل ( $ )1155منها ( $ )191صينية
وشموع.
عوضكم هللا ومنحكم تاج الصحة وأعطاكم سالمه الروحي الذي ال تحده حدود.
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