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قداسة أبينا البطريرك
مار إغناطيوس زكا األول عيواص يف ذمة هللا
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يوم الجمعة الواقع في  52آذار  5122انتقل إلى الخدور العلوية المثلث الرحمات قداسة مار إغناطيوس زكا األول عيواص بطريرك

أنطاكية وسائر المشرق الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع ,عن عمر يناهز  01عام ًا إثر نوبة قلبية حادة

أصابته خالل تلقيه العالج الطبي في أحد المشافي األلمانية.

ُولد قداسته في الموصل ـ ـ العراق في  52نيسان  ،2311وخدم كأب روحي أعلى منذ توليه السدة البطريركية األنطاكية في  22أيلول
أسس خاللها نيابات بطريركية جديدة في مختلف
 .2301جاهد قداسته كخادم أمين للرب في تقوية الكنيسة وقيادتها لثالثة عقود ّ
ونيفّ ،
أنحاء العالم ،كما أنشأ دير مار أفرام السرياني والكلية الالهوتية في معرة صيدنايا ،دمشق ،سوريا.كما وأنه ما زالت قيد اإلنشاء ( الجامعة
السريانية للعلوم والتكنولوجيا) و(المركز الثقافي السرياني) .
حاصل على شهادة الزمالة في معهد الدراسات السريانية جامعة شيكاغو .شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية الالهوت العامة األسقفية في

نيويورك ,دبلوم المدرسة اإلكليريكية األفرامية بالموصل .دبلوم في الصحافة بالمراسلة من مصر .عضواً عامالً في المجمع العلمي العراقي.
نائباً لرئيس مجمع اللغة السريانية ببغداد .وعضواً مؤاز اًر في مجمع اللغة العربية في األردن  .عضواً مراسالً لمجمع اللغة العربية بدمشق.
له مؤلفات كثيرة  ..عزز من خاللها مكتبتنا السريانية بكتب ومؤلفات مهمة نذكر منها:
 سلسلة التهذيب المسيحي :أربعة أجزاء تقع في  551صفحة -كتاب األسرار السبعة :بحث ديني الهوتي طقسي

المتوحدين لمفريان المشرق ابن العبري
 الحمامة :وهو مختصر في ترويض النساك وسيرةّ
 كتاب ـسيرة مار أفرام السرياني....كتاب كنيسة أنطاكية السريانية األرثوذكسية عبر العصور قصة أهل الكهف في المصادر السريانية :وهو بحث روحي تاريخي يقع في  21صفحة. حصاد المواعظ جزآن  ،وهما مجموعة مواعظ ارتجلها قداسته . كتاب مصابيح على الطريق وهو مجموعة أبحاث تجمع ما بين األدب الديني ،والتاريخ الكنسي ,والحياة االجتماعية. كتاب نجوم ساطعة في سماء الكنيسة وهو تراجم مشاهير آباء السريان . كتاب رائحة المسيح الذكية :وهو سير بعض القديسين.-

كتاب القديس مار بطرس هامة الرسل في كنيسة أنطاكية السريانية األرثوذكسية.

-

كتاب كنيسة أنطاكية السريانية األرثوذكسية وقانونية المجامع المسكونية

-

كتاب دور المرأة في كنيسة أنطاكية السريانية األرثوذكسية

-

كتاب مخطوطات طورعبدين ,كتاب مخطوطات دير الزعفران  ,كتاب مخطوطات ماردين وآمد  ,كتاب «السريان واإلسالم تاريخ
مشترك ,كتاب نفحات قداسة.

وباإلضافة الى مؤلفات كثيرة أخرى  ..كان قداسته قد قدم للمكتبة السريانية مجموعة أبحاث كثيرة في الشؤون المسكونية ...
-

تميز قداسته بنشاطه في الحركة المسكونية وفي تعزيز العالقات اإليمانية بين أبناء كنيسة السيد المسيح من سائر الطوائف
ّ
المسيحية ,وتعزيز العالقات بين أبناء المجتمع الواحد بكافة أطيافة.

هذا وقد ُس ِّّجي جثمانه الطاهر في كنيسة دير مار يعقوب السروجي في فاربورغ ألمانيا يوم األحد  51آذار ..ويوم الثالثاء  52آذار وصل
َ
الجثمان إلى مطار بيروت ومنه إلى دير مار يعقوب البرادعي في العطشانة في لبنان .ثم ُس ّجي الجثمان يوم اإلربعاء  52آذار في كنيسة

مار أفرام في األشرفية في بيروت إللقاء نظرة الوداع األخيرة عليه ..وفي يوم الخميس  52آذار أقيمت صالة الجناز لراحة نفسه الطاهرة
في كنيسة مار افرام في األشرفية ,بيروت لبنان.
يوم الجمعة  50آذار وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر أُقيمت صالة الجناز لراحة نفسه الطاهرة في كاتدرائية مار جرجس البطريركية ـ ـ
دمشق .بعدها ُوور َي جثمانه الثرى في مدافن البطاركة في كاتدرائية مار بطرس ومار بولس بدير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا ـ ـ
دمشق ـ ـ سوريا.

اليوم األحد  03آذار :تقام قداديس وجنازات لراحة نفسه في جميع كنائس أبرشياتنا السريانية األرثوذكسية في جميع أنحاء العالم وتُقبل
التعازي فيها من قبل جماهير المؤمنين....نسألكم جميعاً أن تذكروا قداسته في صلواتكم ،وتضرعوا إلى الرب ليعضد كنيسة أنطاكية
المقدسة في خسارتها الفادحة في هذا الوقت األليم .ونسألكم أيضاً أن تصّلوا 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.

أخبار الرعية
األحد 30/3/2014
 +اليوم األحد تقام قداديس وجنازات لراحة نفسه في جميع كنائس أبرشياتنا السريانية األرثوذكسية في جميع أنحاء العالم وتُقبل التعازي
فيها من قبل جماهير المؤمنين....نسألكم جميعاً أن تذكروا قداسته في صلواتكم ،وتضرعوا إلى الرب ليعضد كنيسة أنطاكية المقدسة في
خسارتها الفادحة في هذا الوقت األليم .ونسألكم أيضاً أن تصّلوا 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.

 +اليوم األحد يقام 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.
 +اليوم األحد جناز االربعيني لراحة المرحوم بشير بربر توفي في حلب تقيم الجناز ابنة أخيه جوزفين وهدى بربر مع عائالتهم
 +يوم الثالثاء الماضي  5122/1/25في مونتريال ,انتقلت الى االخدار السماوية عن شيخوخة صالحة المرحومة رينة كركور
كنعو والدة زياد ووليد ومنصور كنعو واليوم يقام جناز االربعيني لراحة نفسها
 +األحد  5122/2/2سيقام الجناز السنوي للمرحوم إيليا كنعو ،والجناز السنوي للمرحوم نعمان أالجاجي .للفقيدين الرحمة
ولذويهما السلوان.
 +األحد  5122/2/2وفي 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 تجمع بسمة امل وفي إطار حملته اإلغاثية الرابعة عن إقامة إفطار خيري يعود ريعه لمساعدة أهلنا المتضررين في
سوريا ..من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بسعر للبطاقة  .. $ 51في صالة البيت السرياني على :
3000 Rue Édouard Montpetit Laval, QC H7T 2T5
 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  5122والذي سيقام في الفترة بين (-2
 )20تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين
حنا  2221152222نينوى دنحو .2212003122
بتسجيل أوالدهم من عمر ( )25-2سنة ،االتصال مع األخوات :كاثرين ّ

 +بلغت واردات الصينية والشموع يوم األحد  )202( 5122/1/51دوالر
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