

ًّىس نغاٌح األحذ  28سوق يكاٌم يٍ ٌىو انخًٍس  ليالي عيد مار ضومطتزَايج  2011آب  7ذ  

.أنعهًاٍَىٌ حايهىا انكهُىخ انعاو يشاركىٌ فً حٍاج انكٍُسح  :    عىُان الشياضح  
ًّ أنرارٌخ  انُشاط انزعىي اإلحرفال انطقس

مسااااي صّيااااض مااااس ضاااُم   ااا   اااذاط    6السااااعح  ذّمُص  28الخميس 
 .الخْري بْلس الريفًْي فل تً يحر

إفتتاااسو  اااْ  تعاااذ الساااذاط ةاااك تاةاااح ال ىيساااح  
ضيامح مه إعذاد خذيماح  .  ّالكرهس. الذبْس 
 .المزتح 

مسااااي صّيااااض مااااس ضاااُم   ااا   اااذاط    6السااااعح  ذّمُص 29الجمعح 
ّْ يحرفل تً   .الخْري إيلي ض

ضاااياةح ماااه إعاااذاد .  كااارهسساااُل الاااذتُط َ 
 .حالحشكح الشسُلّيح المشيمّي

مسااااي صّيااااض مااااس ضاااُم   ااا   اااذاط    6السااااعح  ذّمُص 30السثد 
 .الخْري بْلس الريفًْييحرفل تً 

ضاااياةح ماااه إعاااذاد .  كااارهسساااُل الاااذتُط َ 
 .جُ ح ماس ضُم 

ظ .ل 10َالساااااعح . طااااثاةا  ااااذاط   7الساااااعح  ذّمُص 31األةذ 
الخااْري صّياااض ماااس ضااُم   اا   ااذاط يحرفاال تااً   

  .بْلس الريفًْي

ألعاس   كشمس ،  7سُل الذتُط َ مساي  5330
  .ّتحذّيسث للكبسر هع جْائز

مسااااي صّيااااض مااااس ضاااُم   ااا   اااذاط    6السااااعح  آب 1اإل ىيه 
 يسدة الوطراى يْ ف  اْيف الااسهي   يحرفل تً 

 .اإلحترام هطراى أبرشّيت قبرص الوسرًّّيت

مساااي إةرفااال ةُل  ااُس     7سااُل الااذتُط ، َ  
ص ماه  يُواوك سا ض مع ةش ح مه جضياشج  ثاش  

   ضياةح مه إعاذاد لجىاح   . أطل ماسَوك لثىاوك
 .الُ ف

مسااااي صّيااااض مااااس ضاااُم   ااا   اااذاط    6السااااعح  آب 2الثال اي 
الخااْري داًااي   ًالكااسُي اليذيااذ  اايسهت يحرفاال تااً  
 .شربل تقال 

ضاياةح مااه إعاذاد أخُّيااح الحثاال   . ساُل الااذتُط 
ثاان جلااات هااع حكااْاتي ضاايعتٌس   . تٍااا تااال دوااس 
 .للكبسر ّالصغسر

مسااااي صّيااااض مااااس ضاااُم   ااا   اااذاط    6السااااعح  آب 3ألستعاي ا
 (طسس تضوطك) الخْري أًذرٍ ًينيحرفل تً 

ضااياةح مااه إعااذاد أخُّيااح ماااس    . سااُل الااذتُط 
 .يُسف

صّياااض ماااس ضااُم   اا   ااذاط    مساااي 6الساااعح *  آب 4الخميس 
 .  الخْري بْلس الريفًْييحرفل تً 

ْ   هاااس  8الاااس ت  *  بااتاإلحتفااسب برتباات  ااّر الت
َسذثااح المظااالحح تحسااة الشذثااح الجذيااذج ل ىيساارىا 

سااايرُاجذ عاااّذج . 2011الماسَوّياااح الظاااادسج عاااا  
 . كٍىح لإلعرشاف

ضاياةح مااه إعاذاد أخُّياح ساااود    . ساُل الاذتُط  
 .ذشيض

مسااي طاالج المساثحح      5الساعح  هاس   يذ الرّ  آب 5الجمعح 
ّّرذشاةسىااا تالرشاذياال  الساااعح .  اآلًااات جْهسًااس هااذ

ساااي صّياااض ماااس ضااُم   اا   ااذاط يحرفاال تااً    م 6
 .الخْري بْلس الريفًْي

مساااااااااي مُساااااااايس  كالسااااااااي ّيح ع اااااااا    7330
 Heidiاألكُسديااااااُن ل عاصةااااااح الف ىذّيااااااح  

Luosujarvi  داخااااال ال ىيساااااح تالرعااااااَن ماااااع
 الشعّيح َ تيد الشثاب َالثساةح صَل م ايل

السااعح   يْم  ياذ الارّ  ّهااس   ياذ هاسر ضاْه        آب 6السثد 
ثااان قاااذاس  ياااذ هاااسر ضاااْه   . اةا  اااذاططاااث 7

هااس  يحتفال باَ  ايسدة الوطاراى جاي        7الاس ت 
 .بْلس ًيين الاسهي اإلحترام را ي األبرشّيت 

 .لساي سعُ  ةك تاةح ال ىيسح 

 صاابسحس 7 الاااس تيااُ  عيااذ ماااس ضااُم   ااذاط     آب 7األةذ 
 ااا   اااذاط . الخاااْري جاااْس  رّكاااسيحرفااال تاااً 
بااااْلس الخااااْري يحرفاااال تااااً   ظ.  01الاااااس ت 
يحرفاال تااً   هاااس  6الاااس ت َ ااذاط .  الريفااًْي

 .الخْري جْس  رّكس

ساايعشع ةااك  طااْاب ليااسلي  يااذ هااسر ضااْه  * 

ذحااف َأاااشاع  سوووا دلوود  و تاةااح ال ىيسااح 
مخر فح جذيذج َ ذيمح تأسخض األسعاس كل ياُ   

 الشياع .لايال  8330مساي لغاياح   5330لساعح مه ا
  .األَالدلذع  مخّي  

 03/824816ليال عشاي  شَ  ل حجض  9 .مساي  ذاط  6عح السا  آب 13السثد 

 

    161عذد       سعّيرك 
 

 َشزج رعىٌّح ذظذر عٍ رعٍّح يار ضىيظ سوق يكاٌم                                 

 

ًّىس  24األحذ  –سيٍ انعُظزج                    2011ذ

 

يُمااا تحرااُسٌ  الفاعاال ةااك   ااة ال ىيسااح      الع ماااويُنلاا  يشااعش      

َتسشتٍ  مه سئيسٍا كما شعُسٌ  تازل  ماع تاتُّياح يُةىاا تاُلس الثااوك ،       
ألع مااوّيُن المممىاُن   " ألز  َّجً ذع يما ةك إسشادي الشساُلك المعاشَف   

َّل   30الظادس ترااسي   " تالمسيح  َعاك   تٍاذف إيسااظ  .  1988كااوُن األ

أكثش طفاي ل ٍثح المعطااخ لجمياع الماممىيه الع مااوييه َل مسامَلّيح الراك       
َ ااذ اوط اار اإلسشاااد ةااك ... .يط عااُن تٍااا ةااك شااشكح ال ىيسااح َسسااالرٍا  

إرٌثاُا أوار    " عه ال ش  َالفع اح  ( 20ةظل )المثل الُاسد ةك إوجيل مّر  
ُ      " . أيرااا إلاا  كشمااك    ل أمااا أتااشص مفاطاال ٌاازا اإلسشاااد ةررمحااُس ةاا
 :ألع ماويُن يشاسكُن ةك َظيفح المسيح المثّ ثح : العىاَيه الراليح 

 .ل شّب "  شاتيه " ، ةيسّذمُن ةياذٍ  َوشاطٍ   ألكٌِْتّيت
 .،إر يرجىذَن لسثُل اإلوجيل َالشٍادج لً تال  مح َتاألعمال  ألٌبّْيت

، ةااك عاايص الظااشاح الشَةااك لرااذميش ساا طان الخطي ااح َخذمااح         ألولْكّياات
 .ح َالعذالحالمحّث

تٍاازا يعطااك المممىااُن الع ماااويُن السيمااح األطاا ّيح ل خ يسااح ، َيخرااعُوٍا      
لخيش اإلوسان الحسيسك َيجرازتُوٍا إلا  المسايح الاز  يهخراعٍا ألتياً ةيظاثح        

 (.162يرثع ةك الىششج عذد ) .اهلل كالًّ ةك ال ّل 
 (14طفحح  2011أياس  475عذد " الشعّيح " ساجع مج ح )

                                       

 ألخُس  تُلس الشيفُوك خاد  الشعّيح                                      
 

 
يسووا   تحرفووال فىنكهووىري ٌىَوواًَ     7أنسوواعح  2011آب  1ٌووىو اإليُووٍٍ  

َسرضوٍفها   راقض يع فزقح يٍ جشٌزج قثزص يٍ أطم ياروًَ نثُواًَ  



 

 

     

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذاّيم ونّىٌ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 كزيس
 يٍ ذُظٍى خذًٌح انًذتح

 

 تًُاسثح نٍانً عٍذ يار ضىيظ سوق يكاٌم

 

ًّىس  31-30-29-28انخًٍس وانجًعح وانسثد واألحذ  2011ذ  

   

 فً تاحح انكٍُسح

 

نٍال 10330يسا  نغاٌح  7يٍ انساعح   

 

ًّىس  31أنعاب وذحذٌّاخ نهكثار ٌىو األحذ  2011ذ  

  

 عشا  قزوي
 عٍذ يار ضىيظ سوق يكاٌم تًُاسثح نٍانً

 يٍ ذُظٍى جىقح يار ضىيظ

 ٍال يهعة َادي تحٍا  انزٌاضًن 9انساعح  2011آب  13انسثد 
 

 

  رنامج فني  تحييه جوقة مار ضومط

 وتقليد -وغناء  –رقص  –سكاتشات 

 03/824816للحجز   
 

 

 ذل نهشخض انىاح.ل 3000رسى انذخىل 

يسووا  َسرضووٍ  فووً انزعٍّووح     7330أنسوواعح  2011آب  5ٌووىو انجًعووح  

تانرعووواوٌ يوووع تٍووود انشوووثاب واناقافوووح سوق يكاٌوووم عاسفوووح األكىردٌوووىٌ   

داخووم . يووع أجًووم األنحوواٌ انكالسووٍكٍّح   Heidi Luosujarviانفٍهُذٌّووح 

 .انذعىج عايح وانذخىل يجاًَ . ٍسح يار ضىيظكُ

  

رحهح تنى أرس ويحًٍّح انثاروك  2011آب  21و  20انسثد واألحذ  -

 .جشٌٍ  –ٍَحا  –َثع انظفا  –دٌز وتحٍزج ذعُاٌم 

 

 رحهح تنى تزذغال تسثاٍَا وفزَسا 2011أٌهىل   14نغاٌح  6يٍ    -

 

 210215/09 – 210615/03نهًزاجعح وانرسجٍم 


