ܥܕܬܐ ܕܡܪܝـ ܝܥܩܘܒ ܢܨܝܒܝܢܝܐ ـــ ܡܘܢܬܪܝܐܠ
كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس ـــــ مونتريـال

أخبار الرعية
األحد 4102/5/25
 +يوم األحد الماضي 81أيار  4182احتفل نيافة المطران إيليا باهي بالقداس اإللهي يعاونه حضرة األب
كميل اسحق وخالله قام بمناولة ( )41طفالً من أبناء كنيستنا ،الذين أشرفت أسرة المناولة على تدريبهم
وتحضيرهم روحياً على مدى ستة أشهر حيث تلقوا خاللها معاني سر القربان المقدس ومعاني أسرار كنيستنا
السريانية األرثوذكسية وتدربوا خاللها أيضا على طقس وتراتيل كنيستنا .كما أشرفت هذه األسرة على جميع

الترتيبات واإلجراءات التنظيمية التي ساعدت في إنجاح هذا العمل.

أخبار الرعية تهنئ أسرة المناولة وكل من ساهم في إنجاح هذه المناسبة ،كما تهنئ األطفال األعزاء وأهلهم
جميعاً وتتمنى أن يحل نور المسيح في حياتهم طول الدهر.
انتخابات المجلس الملي:
نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في شهر حزيران  4182فإن نيافة المطران ايليا باهي

راعي األبرشية وعمالً بأحكام نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية
جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق  81حزيران  4182من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء في

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

ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة الكنيسة تُسلم خطياً ابتداء من يوم األحد  2أيار  4182إلى أحد أعضاء اللجنة
االنتخابية التي تم اختيارها لتشرف على حسن سير االنتخابات وهي مؤلفة من السادة -8 :أنطون كنعو
 -4 ، 2811188814نوري إيشوع  -8 ، 1824841888مازن مواس .1824844411

علماً أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت  8حزيران 4182
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:
 -8أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.
 -4أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.
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 -8أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.
 -2أن يكون عمره  41سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.
 -1أن ال يكون عضواً في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات تتعارض مع قوانين الكنيسة
السريانية األرثوذكسية الجامعة.

 -8أن ال يكون عضواً عامالً في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 -8أن ال يكون موظفاً 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:
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أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.
أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
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أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.
أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.

-4
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أن يكون عمره  81سنة على األقل.

ختاماً :نعلمكم أن أسماء المرشحين التي ستقبل ترشيحاتهم سوف تذاع في القداس االلهي وتنشر في أخبار
الرعية وتعلق في لوحة إعالنات الكنيسة ظهر يوم األحد  1حزيران  .4182علماً أنه لكي تقام االنتخابات

في موعدها يجب أن يكون عدد المرشحين أكثر من  84عضواً.
نعمة الرب معكم ،وهو القادر أن يقود الكنيسة لما فيه خالص النفوس ،ومجد اسمه القدوس.

 +يعلن مركز قنشرين للتربية المسيحية عن بدء التسجيل للمخيم الصيفي لهذا العام  4182والذي سيقام في
الفترة بين ( )81-8تموز ،من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة ،من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد
الظهر ،فعلى اإلخوة الراغبين بتسجيل أوالدهم من عمر ( )84-1سنة ،اإلتصال مع األخوات:

كاثرين حنا  1828848818نينوى دنحو .2118114888

 +بلغت تبرعات الصينية والشموع ليوم االحد  81أيار )$ 8888( 4182

ورب المجد يسوع يرعاكم ويحفظكم ينير دربكم بسالمه ونعمته

