
 توصيات رعوّية
نحتفااف  ااك ااة يرااة بلتوااة ااتوبااة  سااتع ا ا  سااو  آذار  82األربعاااا اادااا     .1

 .مراا 7ألسووع اآلال  وذاك ع   ااراعة 

 مراا   رب ااصايي  و عتلا اات    0303 آذار ااراعة 03يو  ااجمعة اادا     .8

صاا م مراااا ااجمعااة مااو ااصااو  وااداا اي 3  تام ااا  ّيااا          6ثااا ااراااعة  

ان مارون ااهاشا االاه  اامليمك يحتفف بااذبيحة اإلاهّية األب ج .ااصيي 

 ".ال تجّلب االّب  اهك : " ع وان ااعظة 

  أ وياة ااحواف با   نا      تتشالّ . آذار سوت  حياا اعاا ر   01ااروت اادا     .0

ب عوتةا ايمشاارةة بتلنيماة وحا ي مياماة اعاا ر اارااعة اارا ساة  ال ربا          

 (.ةتدوّي -ة وهك عا م شعوّي. )موف ااد اي  ك ااة يرة 

ا  األربعايو عااو نفا  ااملحومااة شاافيدة   آذار ما اي وجّ اا  01ااراوت اادااا      .4

مراااا  ااك  6مااارون مّتاام أرميااة ااملحااو  أن ااون  اااري ااشاا يا  ااراااعة  

 .تدوف ااتعا ي بع  ااد اي  ك ااصااون . ة يرة رعّيت ا مار ضومط 

ربعيو عو نفا  ااملحاو  ساعي  ح اا     آذار م اي وج ا  األ 01ااروت اادا     .0

بعا  ااظهال  اك     4اارااعة  . مرع  ااعشدوتك  وجته هي نة سمعان اا اشا   

تدواف ااتعاا ي مواف اادا اي وبعا    اك       . ة يرة ساّي م اامعوناات  و  مةاياف    

 .صااون ااة يرة 

اج ة سي ما االعّية   ع ا ضمو سيرية األ    االوحّية  ك  مو ااصو  مو   .6

3 وذااك  آال  وميامة يراوع اامراي   آذار سو  ُيعلض  ييا  01   ااروت اادا

 . مراا  ك صااة بيت االعّية  7ع   ااراعة 

صباحا رتبة تبريك أغصان الزيتون  7نيسان أحد الشعانين  1األحد القادم   .7
مساء  6اح األطفال ، الساعة اس وزّيقبل الظهر قّد 13الساعة . و القداس 

  . ء في باحة الكنيسة مع الشموع ثم القداس رتبة الوصول الى المينا
إن كللّل مللن لديلل  ع للوز أو مللري  أو معللّوص أو حالللة  اصللة ، الر للاء       .2

 .وذلك لمناولتهم القربان المقّدس. تس يل األسماء لدى كاهني الرعّية 
لقد أشلرف  صلالة وتلّراس التفلي  فلي بيل  الرعّيلة ع لى  تلام األشل ال             .9

ويبقلى  . اإلحتفلات  بلدءا ملن شلهر أيلار المقبلل        الضرورّية فيها إلستقبال
وذلك . ت نبا لوقوع األوتد  يل النشاطا  ع ينا تركيب درابزين التديد 

الر اء التو   الى مكتب  وري ، فمن يرغب بالمساهمة $  4033بك فة 
 .الرعّية ل تصول ع ى اإليصال 

 
Paroisse  St . doumit zouk mikael telefax 09/210215 cell 03/210615 

www.zoukmikael.com/churchesall.php 

Email: prayfouni@hotmail.com  - : stdoumit@zoukmikael.com 
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 نشلم رعوّية تص ر عو رعّية مار ضومط  و  مةايف 
 ط  و  مةايفنشلم رعوّية تص ر عو رعّية مار ضوم
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 ااخوري بوا  االيفونك  وري االعّية                                                             
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رسالة غبطة أبينا السّيدمن ،  تابع  

2102 الراعي األولى لزمن الصومرس البطريرك مار بشاره بط  

 

 سنة الكتاب المقدس. 5
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