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كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 4104/5/4
 +اليوم األحد  4أيار  4104و بمناسبة مرور أربعين يوما على رقاد المثلث الرحمات قداسة أبينا

البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص..يجتمع المؤمنون في كنائسنا السريانية في جميع أنحاء العالم
ليشاركوا في صلوات القداس والجناز لراحة نفسه الطاهرة  .رحمه هللا وأسكنه الملكوت ..وليباركنا الرب جميعا
ببركته.

 أنتم مدعوون لتناول الطعام ( لقمة رحمة) بعد القداس مباشرة في صالة كنيستنا على هنري بوراسا..

 +انتخابات المجلس الملي:
نظ ار القتراب إنتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في شهر حزيران  4104فإن نيافةالمطران إيليا باهي

راعي األبرشية وعمل بأحكام نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية
جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق 15حزيران من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء في

صالة كنيستنا -هنري بو ا رسا .مع ضرورة أخذ العلم بأن طلبات الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح،

ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة الكنيسة تُسلم خطيا ابتداء من يوم األحد  4أيار  2014إلى أحد أعضاء اللجنة
االنتخابية التي تم اختيارها لتشرف على حسن سير االنتخابات وهي مؤلفة من السادة :أنطون

كنعو(..)4877784854مازن مواس( ,,)5044944415نوري أيشوع()5044941988

علما أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت  7حزيران 2204

في صالة كنيستنا -هنري بوراسا.

شروط الترشيح بحسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام المجالس الملية:
يرجى ممن يريد أن يترشح إلى عضوية المجلس الملي من الجنسين مراعاة الشروط التالية:

 -0أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.

-2أن يكون متمتعا باألخلق الحسنة.

-2أن يكون عضوا في الكنيسة لثلث سنوات .على األقل.

-4أن يكون عمره  25سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عام.

-5أن ال يكون عضوا في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات تتعارض مع قوانين الكنيسة

السريانية األرثوذكسية الجامعة.
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 -9أن ال يكون عضوا عامل في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
-7أن ال يكون موظفا في مؤسسات األبرشية.

-1أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.

أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة ج من المادة الخامسة:

 -0أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.

-2أن يكون عضوا في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
-2أن يكون عمره  07سنة على األقل.
-4أن يكون متمتعا باألخلق الحسنة.

-5أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
ختاما نعلمكم أن أسماء المرشحين التي ستقبل ترشيحاتهم سوف تذاع في القداس االلهي وتنشر في أخبار

الرعية وتعلق في لوحة إعلنات الكنيسة ظهر يوم األحد  7حزيران  4104علما أنه لكي تقام االنتخابات

في موعدها يجب أن يكون عدد المرشحين أكثر من  12عضوا.

نعمة الرب معكم ،وهو القادر أن يقود الكنيسة لما فيه خلص النفوس ،ومجد إسمه القدوس

 +األحد  42نيسان  4104تمت عمادة كريستيل إبنة رانيا مستريح وجان لوك لوقا ..كلل الرب حياتها
ببركته
 +السبت  3أيار  4104تم اإلحتفال بزفاف الشاب پول شمعون على اآلنسة كارولين رزقاهلل ..ألف مبروك
للعريسين حياة مليئة بنعمة الرب يسوع وبركته.
 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  4104والذي سيقام في
الفترة بين ( )01-2تموز ،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 :كاثرين حنّا
 5043340252نينوى دنحو .4514116304
 +مجموع الصينية والشموع لنهار االحد  42نيسان  4104بلغت $ 664

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته

