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 +يوم الجمعة  4102/3/7ومن الساعة ( )9 -2مساء تشارك كنيستنا وعبر لجنة الشباب في الكرنفال الشتوي لكنيسة

المخلص للروم الكاثوليك (الملكيين) على ( .)L’Acadi-Montrealالمشاركة ستكون ألعمار من ( )08-8سنة في األلعاب

الرياضية .الدعوة عامة فيرجى تشجيعكم.
 +غدا اإلثنين بدء الصوم األربعيني المقدس .تقبل هللا صيامكم ..وكل عام وأنتم بخير.
 +اليوم األحد عمادة الطفل آدم إبن مايكل سكر ومارتيل جوزيه ..نقدم التهاني للعائلة وليحل نور المسيح في حياته.

 +اليوم األحد وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وبدعوة من صحيفة (شلوميل ـ ـ ـ سالم هللا) يقام في صالتنا على
هنري بوراسا غداء ما قبل الصوم .يتخلل الغداء كلمة حول الصوم ومجموعة مسابقات على شكل أسئلة حول موضوع

الصوم.
 +يوم السبت البارحة كان لقاؤنا الشهري ضمن فعالية ملتقى "ܫܠܡܐ شلومو" في صالة المطرانية على هنري

بوراسا..حيث التقى األهل واألصحاب وقضوا معا وقتا مسليا وممتعا.

 +تطالعون على الصفحة الخلفية لهذه النشرة  ..ميزانية الكنيسة لعام  4103ومقارنتها مع الميزانية لعام 4104
 +اليوم األحد يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحوم شمعون ملكي ،وجناز األربعين لراحة نفس المرحومة منيرة
كبرو زوجة كورية عبد األحد ،وجناز األربعين لراحة نفس المرحوم وديع حمزو المتوفي في زحلة وهو شقيق السيد
ميشيل حمزو .للراقدين الرحمة ولذويهم العزاء والسلوان.

 +األحد القادم  4102/3/9يقام الجناز األربعيني لراحة نفس المرحوم جاك مختار المتوفي في زحلة عن عمر 66

عاما..وهو شقيق السيدة كلبهار مختار آحو .وخال السادة فهد وغسان آحو .له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

 +األحد القادم  4102/3/9يقام الجناز األربعيني لراحة نفس المرحوم حنا ملكي لحدو المتوفي في الحسكة وهو

شقيق السيدتين نجاة وهرمسي ملكي لحدو ..له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

 +يوم الثالثاء القادم تستمر اجتماعات الكتاب المقدس بإشراف نيافة المطران إيليا باهي في تمام الساعة السابعة
مساء في صالة المطرانية ـ ـ هنري بوراسا.

 +بلغت واردات الصينية والشموع يوم األحد  23شباط  1226 :4102دوالر

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته

