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كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 20/7/2014
 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لراحة نفس المأسوف على شبابها المرحومة ماري السرياني زوجة السيد
هاني مراد.
انتقلت المرحومة الى األخدار السماوية يوم الثالثاء الماضي عن عمر يناهز األربعين عاما  ..للفقيدة الرحمة
ولزوجها والبنها جورج وذويها جميعا الصبر والسلوان.
+اليوم األحد يقام قداس وجناز لراحة نفس المرحوم موريس جمال شقيق السيد يعقوب جمال (جالل سالم ).
المرحوم موريس انتقل الى رحمة هللا يوم اإلربعاء الماضي في مدينة حلب – سوريا..للفقيد الرحمة و ألخيه
جالل وأبنائه جان وبسام وعائالتهم الصبر والعزاء.
 +يوم األحد القادم يقام الجناز السنوي لراحة نفس المرحوم الياس ز ّكو ..رحمه هللا
 +يوم الجمعة الماضي وبحضور نيافة المطران ايليا باهي واألب كميل اسحق انتهت فعاليات المخيم
الصيفي للعام  4102والذي أشرف عليه مركز قنشرين للتربية المسيحية في كنيستنا  ..هذا وقد ألقى نيافته
كلمة قصير شكر فيها القائمين على هذا المخيم وكل من ساهم بإنجاحه  ..من لجنة إدارية ومن متطوعين ..
وحتى األهالي واألطفال الذين ساهموا وال شك بانجاح هذا المخيم  ..نذكر أن هذا المخيم أقيم في الفترة بين
(  ) 01 - 7تموز وبلغ عدد األطفال المسجلين فيه  24طفل ..كل الشكر لألخوة واألخوات الذين ساهمو
بإنجاح هذا النشاط واستمراره سنوياً.
 +أبلغنا المجلس الملي أنه وخالل اجتماعه الذي انعقد في يوم الخميس  4102/2/42تمت تسمية األخ
إدمون دوداق رئيسا ً للمجلس  ..واألخ مفيد كنعو نائبا ً للرئيس..واألخ عبد األحد قومي سكرتيرا ً وأمينا ً للسر
 ..كما تمت تسمية األخ جيلبرت كورياكوس أمينا ً للصندوق.
هذا ويؤكد األخوة في المجلس أنه تم العمل على تشكيل اللجان األساسية في المجلس وقد تمت تسميتها
بالكامل  ..وأنه سيتم تشكيل اللجان الفرعية عنها في أقرب وقت  ..وسيتم اإلعالن عن أسماء اللجان واللجان
الفرعية حال االنتهاء الكامل من انجاز هذه الخطوة.
نتمنى لألخوة األعضاء في المجلس الملي كل التوفيق في مهامهم الموكلة اليهم  ..لما فيه خير الكنيسة
وسؤددها.

 +بلغت تبرعات الصينية والشموع لنهار االحد  ٣١تموز $٧٢٥ : ٤١٣٢
ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم و ينير دربكم بسالمه ونعمته

