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(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :يوحنا )62–41 :41
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العنصرة حلول الروح القدس

† التأمل األنجيلي  :في عيد العنصرة يجب أن نكون مستعدين لكي
على مثال الرسل نؤدي الشهادة بقيامة الرب يسوع ونب ّشر به بمؤازرة

الروح القدس .والثقة بالكنيسة والشغف بكلمة اهلل واألسرار المقدسة،

المستمرة والفرحة .عندما جاء بيننا ،وهبنا يسوع الحياة اإللهية
وبالصالة
ّ
التي تحول وجه األرض وتجعله جديداً ،فلنسبح اهلل ونمجده مع الكنيسة

قدوس اهلل اآلب الذي أبدع كل شيء باالبن ومؤازرة الروح
قائلينّ “ :
قدوس اهلل االبن الذي به عرفنا اآلب وأتى الروح القدس إلى
القدسّ .

قدوس اهلل الروح القدس المعزي الذي ال يموت .المنبثق من اآلب
العالمّ .
والمستريح في االبنّ .أيها الثالوث القدوس المجد لك ،أرسل روحك
يارب ،فيتجدَّد وجه األرض آمين.

† في  11أيار  8112رقد على رجاء القيامة المرحوم فهمي جيليك
باش ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته زكية وأبنائه سعيد

وزوجته كريمة ،زكي وزوجته سمرة ،فؤاد وزوجته مارغريت ،سيهان
وزوجها فهمي ،ولسائر األحفاد وألخيه أديب وزوجته ديانا.

† في  11أيار  8112رقد على رجاء القيامة المرحوم الطفل جورج
مقصود عن عمر  6سنوات ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة

لوالديه مطانس مقصود وزوجته هناء قرقور وأختيه جولي وايليانا،
ولسائر األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† في  16أيار  8112بشيخوخة صالحة رقدت على رجاء القيامة
المرحومة زهيدة حنوش ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها وجيه وزوجته
وفاء طوسي ،وراشيل وزوجها فهمي بريخو ،وراغدة ومفيد وزوجته كراسيا

كلور ،ولسائر األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† في األحد القادم  3حزيران  8112سيقام قداس وجناز لراحة المرحوم
عبد المسيح مراد لمرور  11و 01يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة

الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته تيريز ناصيف وإلخوته وأخواته ماري،
جوزيف ،شمس ،مراد ،كابي ،سليم ،وبديع مراد ولسائر األهل واألقارب

لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† السبت في  19أيار  8112اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة ليا ابنة
ارزان حنا وفادي شمعون ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في حياتها.

† األحد في  81أيار  8112إقتبل سر العماد المقدس الطفل ميكائيل

إبن مالكة وداني مرقس ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.

† األحد في  81أيار  8112اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة آيال إبنة

منتهى البوفي وطوني نصراهلل ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في
حياتها.
\\

† إنتخاب المجلس الملي:
نظ اًر إلقتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في شهر تموز

 8112فإن نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية وعمالً بأحكام نظام
المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي لدورة

انتخابية جديدة لمدة سنتين ،مع ضرورة أخذ العلم بإن طلبات الترشيح

ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة الكنيسة
وشك اًر.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام

المجالس الملية:

يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي من الجنسين مراعاة

الشروط التالية:

 1ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 3ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.

 0ـ ـ أن يكون عمره  81سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.

 1ـ ـ أن ال يكون عضواً في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات
تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية الجامعة.

 6ـ ـ أن ال يكون عضواً عامالً في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 7ـ ـ أن ال يكون موظفاً في مؤسسات األبرشية.

 2ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.

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

 1ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 3ـ ـ أن يكون عمره  12سنة على األقل.
 0ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 1ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

