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كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 9/3/2014
 +يوم الجمعة الماضي  4102/3/7شاركت كنيستنا وعبر لجنة الشباب في الكرنفال الشتوي لكنيسة المخلص للروم
الكاثوليك (الملكيين) في مسابقات األلعاب الرياضية ..وقد حصد شبابنا وأطفالنا إثنتاعشرة ميدالية في مختلف األلعاب

..تطالعون أسماءهم ونشاطاتهم عى الصفحة الثانية لهذه النشرة.

 +بعد صراع طويل مع المرض وعن عمر يناهز  33سنة توفيت يوم الخميس الفائت المرحومة سعاد بدور  ..وهي
عمة السادة بسيم ونبيل والدكتور أميل بدور ..وسوف يصلى على جثمانها اليوم األحد في الساعة الثامنة مساء في

صالونCollins Clarke McGillivray white Funeral Home :
222 Autoroute 20 – Pointe- Claire, QC, H9S3X6
لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

 +اليوم األحد يقام الجناز األربعيني لراحة نفس المرحوم جاك مختار المتوفي في زحلة عن عمر  66عاما..وهو
شقيق السيدة كلبهار مختار آحو .وخال السادة فهد وغسان آحو ..له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
 +اليوم األحد يقام 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.

 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  4102والذي سيقام في الفترة بين

( )03-7تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر ،فعلى اإلخوة
الراغبين بتسجيل أوالدهم من عمر ( )04-5سنة ،االتصال مع األخوات:

حنا 5023340757
كاثرين ّ
نينوى دنحو 2516336306
 +بلغت واردات الصينية والشموع يوم األحد  4آذار  ) 0466 ( :4102دوالر

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته
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فاز أطفال وشباب رعية كنيسة مار يعقوب النصيبيني بالعديد من الميداليات في المسابقات و األلعاب الرياضية التي

شاركوا فيها في المهرجان الشتوي لكنيسة المخلص للروم الكاثوليك ( الملكيين) ..وقد تنوعت المسابقات واأللعاب
التي اشتركوا فيها  ..وجاءت الميداليات كالتالي:
 دافيد كورية ( )4ميدالية  :كرة القدم وشد الحبل هايدي شمعون ( )0ميدالية  :جري سريع نادر يوسف ( )4ميدالية )Baby Foot( :وشد الحبل كارين غالو( )0ميدالية :كرة الطاولة سيمون حنا ( )0ميدالية  :جري سريع جود بشارة ( )0ميدالية  :شد الحبل دومنيك شمعون ( )4ميدالية )Baby Foot( :وشد الحبل دانيال كورية ( )4ميدالية  :شد الحبل و جري سريعهذا وقد حصل فريقنا على المركز الثاني أيضا في لعبة كرة الطاولة لعمر فوق  03سنة
كل الشكر لألخوة في لجنة الشباب على تهيئتهم ومتابعتهم المستمرة لشبابنا من أجل المزيد من التقدم واإلرتقاء..
كل الشكر لألهل الذين عملوا بجد على تحضير أبنائهم مسبقا للمشاركة بهذا المهرجان وكانوا حاضرين معهم

لتشجيعهم في كل المسابقات .كل الشكر لألخوة في المجلس الملي الذين ساهموا بالتحضير واإلعداد لمستلزمات هذه

المشاركة لكنيستنا في هذا المهرجان الناجح حقا .كل الشكر لألب كميل اسحق الذي رافق مشكو ار مع أخوته اآلباء
من كنيسة المخلص والكنائس األخرى شبابنا وأطفالنا في مشاركتهم في هذا المهرجان .كل الشكر لراعي أبرشيتنا
نيافة المطران إيليا باهي لرعايته وتوجيهه الدائم لمؤسسات الكنيسة لما فيه خيرها واستمرارها مع التمنيات بالنجاح

الدائم في المستقبل في كل عمل ونشاط فعلي و روحي ينضوي تحت سقف كنيسة الفادي يسوع.

