
 توصيات رعوّية نشاطات و
 

في رعّيتنا يتشّرف  مركز التعليم المسيحّي للبالغينضمن سلسلة محاضرات 
 قانون اإليمان واألسرار" المركز بدعوتكم للمشاركة في محاضرة تعليمّية بعنوان 

في صالة بيت   آذار 41. وذلك يوم الخميس القادم األب هاني مطر لقيها ي "
 .الدعوة عامةمساء .  9غاية ل 7الرعّية من الساعة 

1.  

آذار وككل أربعاء من األسبوع ساعة سجود أمام القربان  41األربعاء القادم 
مساء . وستكون ساعة السجود على نّية الكارادلة والكنيسة  7المقّدس عند الساعة 

 في إنتخاب البابا الجديد .

2.  

مساء  6ليب الساعة مساء صالة مراحل درب الص 13،5آذار  51يوم الجمعة القادم 

الخوري سليم صالة مساء يوم الجمعة  والقداس 3 ثّم زيّاح الصليب . يحتفل بالقداس 

صفير خوري رعيّة سيّدة المعونات زوق مكايل والنائب القضائي في نيابة صربا 

 البطريركيّة.

3.  

تتشّرف أخويّة مار يوسف في رعيّتنا بدعوتكم للمشاركة بثالثيّة رياضة روحيّة 

تعدادا لعيد مار يوسف بعنوان : "اإليمان مسيرة خالصيّة" 3 وذلك أيام الجمعة اس

قداس . أما ليلة  6مساء زياح مار يوسف  5،:1آذار  51و 56و 51والسبت واألحد 

 6مساء صالة األخويّة وتطواف بأيقونة مار يوسف  5،:1آذار  51العيد اإلثنين 

 القداس اإللهي ومعايدة في باحة الكنيسة .

4.  

 بعنوان : "صانع العجائب"تتشّرف لجنة سينما الرعّية بدعوتكم لحضور فيلم سينما 
مساء  7الساعة  آذار 41  وذلك يوم السبت القادم 3141ضمن سلسلة أفالم صوم 

 .في صالة بيت الرعّية

5.  

آذار مساء عيد األّم . تتشّرف لجنة العيلة في رعّيتنا بدعوة كّل  31يوم األربعاء 
مساء يليه مسابقة بأطيب حلو  1لرعّية للمشاركة بالقداس عند الساعة أمهات ا

صيامي مع توزيع جوائز قّيمة للرابحين وتوزيع هدّية لكّل أم . يرجى من كّل أم 
.  314931/11ترغب بالمسابقة التسجيل عبر الهاتف لدى السّيدة ندين حّداد 

 الرقم مدّون على لوح اإلعالنات.

6.  

آذار قداس وجّناز األربعين للمرحومة منيرة عبدو جبرايل أرملة  47األحد القادم 
مساء في كنيسة سّيدة المعونات الرعائّية زوق  1يوسف حنا شليطا فهد الساعة 

 مكايل . تقبل التعازي قبل وبعد القداس في صالون بيت الرعّية.

7.  

  .8 .شفاء األعمىأحد هو   آذار 47األحد القادم 

  .9 على باب الكنيسة. 431عليكم نشرة رعّيتي عدد  تّوزع

 

 

 

 

                                        

 18السنة  – 184عدد       تيرعيّ                                 

                            

      
 01/10/3100 المخّلعأحد  - الصومزمن           

            

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل 
 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل

 

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