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كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 17/8/2014
 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية يصادف يوم /51آب عيد انتقال السيدة العذراء الى السماء ولهذا فاليوم األحد
- 4152/8/51يحتفل األب كميل اسحق كاهن رعيتنا بقداس عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة
 .. ))Sanctuaire Notre-dame-De-Lourds((Rigaudوذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف
 ..فكل عام وأنتم بخير.
 +تجمع الكنائس المشرقية في كندا بدعوكم الى مسيرة شموع سلمية ,تضامنا ً مع ضحايا العنف في سوريا والعراق,
واضطهاد األقليات الدينية ,خاصة المسيحية ,في الشرق األوسط.
كما يدعو األخوة الكندين من جميع األديان والخلفيات المذهبية للمشاركة بهذه اللحظات ,لشجب هذه اإلبادة الجماعية
لألقليات هناك.
التاريخ 4152/8/42 :من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف مسا ًء ()53:71 -51:71
المكان :كاتدرائية سانت سوفير ( ) 10025 Boulevard de l'Acadie
الجدول الزمني:
 الصالة. المسير حتى حديقة مارسلين ويلسون. يستمر اإلعتصام على ضوء الشموع حتى الساعة السابعة والنصف مساءاً.مالحظة هامة :يسمح فقط باألعالم الكندية  ..والشموع  ..والملصقات التي تم إعدادها عن طريق المنظمين.
لذلك  ..فأنتم مدعوون أخوتنا جميعا  ..للمشاركة بهذه المسيرة ولنتشارك الصالة من أجل رفع الظلم عن أهلنا هناك
 +يتشرف المجلس الملي بدعوة جميع أبناء رعية كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس في /مونتلاير
إلى (لقاء محبة وتعارف) وذلك يوم األحد  7أيلول  4102بعد القداس مباشرة في صالة المطرانية على هنري
بوراسا ,حيث سيقام بهذه المناسبة حفل شواء ) (BBQوالدعوة مجانية.
هذا ويَ َ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 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.
مالحظة :تم تأجيل حفل الشواء من  4102/8/42حتى  4102/9/7من أجل المشاركة في مسيرة الشموع المعلن
عنها أعاله.
ّ +االحد ّّ 4102/8/01اقتبلتّسر ّالعماد ّالطفلة ّكريستيل ّابنة ّمريم ّونهاد ّابراهيم ّ ..نتقدمّبأحر ّالتهاني ّلكريستيلّ
وألهلهاّّ..وليحلّنورّالربّيسوعّفيّحياتهاّمدىّالدهرّ ّ.
 +أبلغنا المجلس الملي أنه وبعد لقاء لجنة المجلس المللي مع لجنة السيدات تم تحديد موعد إلنتخابات لجنة جديدة
للسيدات بتاريخ  42أيلول  .4102لذا نرجو من الجميع بالمشاركة في الترشح وفي اإلنتخابات.
 +بلغ مجموعّالصينيةّوالشموعّلنهارّاالحدّّ٠١ابّّ $ّ٤٦٢ّ:ّ٤١٠٢
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