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پس به ايشان فرمود« :به تمام نقاط دنيا برويد و اين مژده را به تمام مردم اعالم كنيد.كسي كه ايمان مي آورد و تعميد مي گيرد نجات خواهد
يافت ،امّا كسي كه ايمان نياورد ،محكوم خواهد شد .به ايمانداران اين نشانه هاي قدرت داده خواهد شد :آنها با ذكر نام من ديوها را بيرون خواهند

كرد ،به زبانهاي تازه سخن خواهند گفت.،

لوقا 61-61 :61

نماز قدّاس به نیت مرحومین :یوخنه ،ایوان ،شوشن ،مارال نظر جمال آباد ـ اپریم گیورگیز جمال آباد ـ مایکل پور حقیقت ـ
ایوان ،یولیه عیسی ـ لیلی ،یوعش ،جانی ورده زومبالن ـ شموئیل عیشویی قراگوز ـ آنا عبدیشو ـ فریدون عیشو ـ سرگن
باغداساریان ـ آرداشس آغاسی ـ بنیامین ،رجینا ،پطروس ،کترینا الواج ـ اوشانا ،پوری ،نمرود بادکی ـ رونیک دانیالی جنیزه ـ
هرمز فرهادزاده .
امروز يكشنبه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه آنا عبدیشو مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه
از ساعت  3الی  6بعدازظهر در سالن کاتولیک ها برگزار خواهد گرديد.
2ـ امروز يكشنبه به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم هرمز فرهاد زاده باالنجی در کشور آمريكا ،مراسم مجلس ترحیم
توسط بستگان آن مرحوم از ساعت  3الی  6بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.
 -3فردا دوشنبه  22ارديبهشت ماه به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم اسحاق بت سرگیزیان اردوشاهی ،مراسم مجلس
ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت  3الی  6بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.
 -4روز پنج شنبه آينده  33ارديبهشت ماه به مناسبت درگذشت مرحومه ناناجان ورده ترمنی در تهران ،مراسم مجلس ترحیم
توسط خانواده سرگون ورده ترمنی از ساعت  3الی  6بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.
 -5انجمن آشوريهای ارومیه و حومه اعالم میدارد ،به مناسبت بزرگداشت روز مادر گروه بانوان وابسته به آن انجمن
مراسمی را تدارک ديده اند که روز پنجشنبه  33ارديبهشت از ساعت  5الی  2بعدازظهر در سالن آن انجمن برگزار خواهد
گرديد .لذا از همه بانوان مخصوصا مادران گرامی تقاضا مینمايد در اين مراسم شرکت به عمل آورند.
 6ـ روز يكشنبه آينده عید نزول روح القدس میباشد مراسم قداس قربانی مقدس ساعت  31صبح برگزار خواهـد گرديـد .و
ساعت 6همان روز به همین مناسبت مراسم دعای اتحاد کلیسا توسط کلیساهای سه گانه در کلیسای حضرت مـريم برگـزار
خواهد گرديد .لذا از ايمانداران عزيز تقاضا می شود در اين مراسم شرکت به عمل آورند.
 7ـ به اطالع جماعت عزيز و گرامی می رساند که عالیجناب مار لوئیس روفائیل اول ساکو پاتريارک بابل و رهبر کلیسای
کلدانی آشوری کاتولیک جهان همراه با عالیجناب مار باسیلیوس يلدو اسقف معاون پاتريارک روز سه شنبه  22ارديبهشت
ماه ساعت  34:31به فرودگاه ارومیه خواهند رسید و مراسم استقبال از ايشان ساعت  36در کلیسا برگزار خواهد شد و روز
جمعه  3خرداد  24ساعت  31صبح مراسم قداس قربانی مقدس را در کلیسا برگزار خواهند نمود .حضور شما در مراسم
استقبال در کلیسا و شرکت در مراسم نماز قداس باعث افتخار ما خواهد بود.
 -2از تمام اشخاصی که قصد خريد گل برای مراسم تقديم گل به حضرت مريم را دارند تقاضا می شود به جای خريـد آن،
مبلغ در نظر گرفته شده را جهت خريد الزم توسط مسئوالن اجرای مراسم ،به دفتـر منشـی خلی ـه گـری کاتولیـک تقـديم
فرمايید.

