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كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 4112/6/1
 +يوم الجمعة الماضي وفي ذكرى عيد الصعود الموافق  4112/5/42وفي كاتدرائية مار بطرس وبولس في دير مارأفرام
السرياني في معرة صيدنايا بريف دمشق تم اإلحتفال بتنصيب قداسة الحبر األعظم مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريركا ً
ألنطاكية وسائر المشرق رئيسا أعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع خلفا للراحل قداسة البطريرك زكا
األول عيواص ..بحضورجمع غفيرمن المؤمنين وممثلين رسميين عن القيادة و الحكومة السورية و رؤساء وأحبار الكنائس
في سوريا ومصر والهند ولبنان والعراق وفلسطين والفاتيكان .
وكان مار اغناطيوس أفرام الثانى كريم انتخب نهاية اذار الماضي في العطشانة بلبنان البطريرك الثالث والعشرين بعد المئة
بطريركا ألنطاكية وسائر المشرق رئيسا أعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم والبطريرك كريم من مواليد مدينة
القامشلي في محافظة الحسكة عام  1265وكان مطرانا للسريان األرثوذكس ألبرشية شرقي الواليات المتحدة األمريكية.
 +اليوم األحد يشاركنا القداس اإللهي األب الربان غبرييل سركيس راعي كنيسة شيربروك في غياب نيافة المطران إيليا باهي الذي توجه
الى سوريا للمشاركة في حفل تنصيب غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى وغياب األب كميل في الواليات المتحدة حيث
سيعود غدا انشاءهللا.
 +عن شيخوخة صالحة انتقلت إلى األخدار السماوية المرحومة ملكة طوشان  ..سيتم عرض الجثمان في صالون ( URGEL
 )BOURGIEعلى (..)Beaumont Ave, Montreal, QC ,1455من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء ..
وسوف يصلى على جثمانها في كنيسة سان مكسيم على ()Boulevard Lévesque Ouest, Laval, QC 0011
الساعة الحادية عشرة صباحا..
 +اليوم األحد الجناز السنوي للمرحوم داوود زكو ..رحمه هللا واسكنه فسيح جناته.

 +بدعوة من صحيفة سالم هللا تُقام في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت  0حزيران(يونيو)  4112في صالتنا على
هنري بوراسا ,محاضرة يلقيها األب هنري بوالد اليسوعي تحت عنوان ( السالم الداخلي في عالم مضطرب) ..الدعوة عامة.
األب بوالد من الرهبنة اليسوعية الكاثوليكية في مصرُ .ولد سنة  ،1201احتفل بمرور خمسين عاما على رسامته الكهنوتية،
وشغل مناصب تربويّة وإداريّة عدّة ،أسس جمعية الكاريتاس الخيرية في مصر وفلسطين ،وله خبرة واسعة في الرياضات
الروحيّة والمحاضرات الدينيّة والثقافيّة ،وصدر له العديد من الكتب في الالهوت والفكر ،نُقل بعضها إلى عدة لغات
انتخابات المجلس الملي:
نظرا القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في شهر حزيران  4112فإن نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية
وعمال بأحكام نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم
األحد الموافق  15حزيران  4112من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء في صالة كنيستنا -هنري بوراسا .مع ضرورة أخذ
العلم بأن طلبات الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة الكنيسة تُسلم خطيا ابتداء من يوم
األحد  2أيار  4112إلى أحد أعضاء اللجنة االنتخابية التي ت ّم اختيارها لتشرف على حسن سير االنتخابات وهي مؤلفة من
السادة -1 :أنطون كنعو  -4 ، 2077706052نوري إيشوع  -0 ، 5122621600مازن مواس .5122624415
علما أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت  0حزيران  4112في صالة كنيستنا-
هنري بوراسا.
شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام المجالس الملية:
يرجى ممن يريد أن يترشح إلى عضوية المجلس الملي من الجنسين مراعاة الشروط التالية:
-1
-4
-0
-2

أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.
أن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.
أن يكون عضوا في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.
أن يكون عمره  45سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاما.
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 -5أن ال يكون عضوا في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية
الجامعة.
 -6أن ال يكون عضوا عامال في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 -0أن ال يكون موظفا في مؤسسات األبرشية.
 -7أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.
أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة ج من المادة الخامسة:
-1
-4
-0
-2
-5

أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.
أن يكون عضوا في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
أن يكون عمره  17سنة على األقل.
أـن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.
أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.

ختاما :نعلمكم أن أسماء المرشحين التي ستقبل ترشيحاتهم سوف تذاع في القداس االلهي وتنشر في أخبار الرعية وتعلق في
لوحة إعالنات الكنيسة ظهر يوم األحد  7حزيران  .4112علما أنه لكي تقام االنتخابات في موعدها يجب أن يكون عدد
المرشحين أكثر من  14عضوا.
نعمة الرب معكم ،وهو القادر أن يقود الكنيسة لما فيه خالص النفوس ،ومجد اسمه القدوس.
 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  4112والذي سيقام في الفترة بين (-0
 )17تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين
بتسجيل أوالدهم من عمر ( )14-5سنة ،اإلتصال مع األخوات:
كاثرين حنّا  5120041050نينوى دنحو .2516772016
 +بلغت تبرعات الصينية والشموع ليوم االحد  ٥٢ايار $ ٢٥٥ : ٥١٠٢

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته

