قداسة أبينا البطريرك

مار إغناطيوس زكا األول عيواص في ذمة اهلل
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ببالغ الحزن واألسى تنعي األبرشيات السريانية األرثوذكسية في أميركا

الشمالية ،المثلث الرحمات قداسة مار إغناطيوس زكا األول عيواص

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس األعلى للكنيسة السريانية

األرثوذكسية في العالم ،الذي انتقل إلى الخدور العلوية اليوم الجمعة

الواقع في  12آذار  1122عن عمر يناهز  01عاماً إثر جلطة قلبية
حادة أصابته خالل وجوده في ألمانيا لتلقي العالج الطبي.

ُولد قداسته في الموصل ـ ـ العراق في  12نيسان  ،2311وخدم كأب
روحي أعلى منذ توليه السدة البطريركية األنطاكية في  22أيلول

 .2301كخادم أمين دؤوب للرب ،جاهد قداسته في تقوية الكنيسة

أسس خاللها نيابات بطريركية جديدة في
وقيادتها لثالثة عقود ّ
ونيفّ ،
مختلف أنحاء العالم ،ودير مار أفرام السرياني والكلية الالهوتية في معرة

تميز قداسته بنشاطه في الحركة المسكونية
صيدنايا ،دمشق ،سورياّ .
وفي تعزيز العالقات مع سائر الطوائف المسيحية ،كما ُعرف كعالم
تمر
والهوتي بارز .في السنوات األخيرة وخالل األوضاع المأساوية التي ّ
بها سوريا والعراق ،كان قداسته مصدر تعزية وسند ألوالده الروحيين

القريبين والبعيدين.
نسألكم جميعاً أن تذكروا قداسته في صلواتكم ،وتضرعوا إلى الرب

ليعضد كنيسة أنطاكية المقدسة في خسارتها الفادحة في هذا الوقت

األليم .ونسألكم أيضاً أن تصلّوا من أجل الكنيسة لتنتخب خلفاً يرعى
القطيع خالل السنوات الصعبة القادمة .نطلب إلى الرب اإلله أن يبارككم

ويعطي المثلث الرحمة البطريرك مار إغناطيوس زكا االول عيواص
السالم والراحة األبدية في أورشليم السماوية.

برنامج تشييع جثمانه الطاهر:
سجى الجثمان في كنيسة دير مار يعقوب السروجي
األحد  32آذارُ :ي ّ
في فاربورغ ألمانيا.
الثالثاء  35آذار :يصل الجثمان إلى مطار بيروت ومنه إلى دير مار
يعقوب البرادعي في العطشانة ـ ـ لبنان.
سجى الجثمان في كنيسة مار أفرام في األشرفية ـ ـ
األربعاء  32آذارُ :ي ّ
بيروت إللقاء النظرة األخيرة.
الخميس  32آذار :في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً تقام صالة

الجناز لراحة نفسه الطاهرة في كنيسة مار أفرام في األشرفية ـ ـ بيروت.
ثم ينقل الجثمان إلى كاتدرائية مار جرجس البطريركية في باب توما ـ ـ

سجى إللقاء النظرة األخيرة.
دمشق ،حيث ُي ّ
الجمعة  32آذار :في تمام الساعة الثانية بعد الظهر تُقام صالة الجناز
لراحة نفسه الطاهرة في كاتدرائية مار جرجس البطريركية ـ ـ دمشق.
بعدها ينقل الجثمان ليوارى في مدافن البطاركة في كاتدرائية مار بطرس

ومار بولس بدير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا ـ ـ دمشق ـ ـ سوريا.
األحد  23آذار :تقام قداديس وجنازات في جميع كنائس أبرشياتنا
السريانية األرثوذكسية في العالم لراحة نفسه وتُقبل التعازي.
فندعوكم جميعاً يوم األحد القادم إلى مشاركتنا في القداس والجناز

الذي يحتفل به كاهن الرعية األب كميل اسحق لراحة نفس المثلث
الرحمة قداسة أبينا البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص.

أخبار الرعية:
 +األحد  1122/1/11يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحوم مالك
شمعون طوشان الذي توفي في الحسكة إثر مرض عضال وهو ابن عم

السيد بسام يوسف طوشان .للفقيد الرحمة ولذويه السلوان.

 +األحد  1122/2/6سيقام الجناز السنوي للمرحوم إيليا كنعو ،والجناز
السنوي للمرحوم نعمان أالجاجي .للفقيدين الرحمة ولذويهما السلوان.
 +يوم األحد  1122/2/6وفي تمام الساعة الرابعة بعد الظهر سيقوم
السيد (خالد باقي) مندوب شركة ( )Dignitéلدفن الموتى بإلقاء كلمة

سريعة في صالتنا على هنري بوراسا و(باللغة العربية) ..يشرح فيها
حيثيات ومعامالت واإلجراءات الالزمة والمتبعة فيما يخص الموضوع

أعاله .كما أنه سيستعرض العروض المقدمة من شركته والمساعدات
والتسهيالت التي يمكن لشركته أن تؤمنها لمساعدة أهل المتوفى في

األمور اإلدارية المتعلقة باألمر.

 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي
لهذا العام  1122والذي سيقام في الفترة بين ( )20-7تموز ،من يوم
اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد
الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين بتسجيل أوالدهم من عمر ( )21-5سنة،

حنا  5221112757نينوى دنحو
االتصال مع األخوات :كاثرين ّ
.2516003126

 +بلغت واردات الصينية والشموع يوم األحد  )983( 1122/1/3دوالر
 +تتوقف اجتماعات درس الكتاب المقدس أيام الثالثاء إلى إشعار آخر.
ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم وينير دربكم بسالمه ونعمته

