ܥܕܬܐ ܕܡܪܝـ ܝܥܩܘܒ ܢܨܝܒܝܢܝܐ ـــ ܡܘܢܬܪܝܐܠ
كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 4102/6/15
 +اليوم األحد يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحوم خليل قاموع الذي توفي في سوريا عن عمر  ٩٦عام
وهو والد السيدة روال قاموع زوجة السيد البير عبد النور ..رحمه هللا واسكنه فسيح جناته

 +انتخابات المجلس الملي:
أعزائنا الروحيين األفاضل رعية مار يعقوب النصيبيني المحترمين
حيث أن عدد المرشحين النتخابات المجلس الملي الذين توّفرت فيهم شروط الترشح قد بلغ (  )14مرشحا

وهم :

 1ـ ـ جان (نبيل) بابا 2 ,ـ ـ بول حمامجي 3 ،ـ ـ ـ جان خوري 4 ،ـ ـ يعقوب دنحو 5 ،ـ ـ ادمون دوداق 6 ،ـ ـ ـ
طبو 11 ،ـ ـ ـ موسى (موريس) عيسى،
طباخ 9 ،ـ ـ ـ ريمون ّ
جوزيف شمعون 7 ،ـ ـ ـ فهمي صومي 8 ،ـ ـ يعقوب ّ
 11ـ ـ عبداألحد قومي 12 ،ـ ـ كراسيا (كلور) كنعو 13 ،ـ ـ ـ مفيد كنعو 14 ،ـ ـ ـ جيلبير كيرياكوس.

فأنتم مدعوون اليوم أخوتي إلى المشاركة في انتخابات المجلس في دورته اإلنتخابية الجديدة لمدة سنتين ،من

الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء في صالة كنيستنا  -هنري بوراسا ..ومشاركتكم بهذه اإلنتخابات إنما يعبر

عما عهدناه فيكم من غيرة ومحبة للكنيسة والتصاق وتالحم مع أبناءها الذين يمثلونكم وتمثلونهم..فنرجو

مشاركتكم لكا فيه خير الكنيسة واستمرارها وخيرها.
والناخب من الجنسين يجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام

المجالس الملية:
-1
-2
-3
-4

-5

أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.

أن يكون عضوا في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.

أن يكون عمره  18سنة على األقل.
أـن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.

أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
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ففيما نحثّكم على المشاركة في انتخاب المجلس الملي الجديد ،نسأل ربنا يسوع المسيح أن يبارككم جميعا
ويلهمكم إلى ما يؤول إلى خير كنيسته المقدسة ونعمته مع جميعكم.

(المطران إيليا باهي)
يال رباحية  ..نتمنى للعرسان
 +يوم األحد الماضي  2114/6/8تم زفاف الشاب جون حنا على اآلنسة مير ّ
أيامة سعيدة في ظل رعاية اآلب وبركته وبالرفاه والبنين.

 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  2114والذي سيقام في

الفترة بين ( )18-7تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد
الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين بتسجيل أوالدهم من عمر ( )12-5سنة ،اإلتصال مع األخوات:

حنا  5143321757نينوى دنحو .4516889316
كاثرين ّ

 +بلغت تبرعات الصينية والشموع ليوم األحد  8حزيران $ 822 : 2114

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته

