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OFFICE OF THE SECRETARIAT 

  
  

  س لكنيسة المشرق اآلشورية دّ تصريح اعالمي من سكرتارية المجمع المق
  2020 نيسان 29 – 22 س منحول عقد االجتماع الخاص للمجمع المقدّ 

  
ان تُعلم جميع المؤمنين والمؤمنات من س لكنيسة المشرق اآلشورية، دّ المجمع المق سكرتاريةتوّد 

 البطريرك مار كوركيس الثالث صليوا جاثليق بطريرك كنيسة المشرققداسة أبناء كنيستنا المقدسة، إن ابينا 
، مدينة أربيلفي المقر البطريركي باآلشورية قد دعا الى اجتماع خاص للمجمع المقّدس، والذي سيُعقد 

  نيسان القادم.من شهر  29 – 22الفترة  خاللالعراق 
نه ال يزال في بأسة أساقفة كنيستنا المقدّ  – 2020شباط  3في رسالته المؤرخة  –قد ابلغ قداسته و

 ،2019به اثناء تواجده في المانيا شهر كانون األول سنة  أصيبة والتعافي من المرض الذي طور الراح
 ،ستمرةالصالة المبعد التمعّن وقد اصبح عبئاً كبيرا عليه شخصياً، لذلك فإن قداسته  وضعه الصحيّ وان 

فإن  وعليه: ،لكنيسةا ئيسإدارة الكرسي البطريركي وإتمام مسؤولياته كر درته علىبخصوص قُ فّكر كثيراً 
عا فيها والتي د –في رسالته المعهودة  أعضاء المجمع قداسة البطريرك مار كوركيس الثالث صليوا قد ابلغ

 سؤولياتهمن ع نحير التقرّ ل، بإرادته الحّرة وبعد التفكير والتأمّ بأنّه و –س الى االجتماع الخاص للمجمع المقدّ 
نيسان لشهر  22من يوم  ابتداءاً وعن أداء مهامه اإلدارية كجاثليق بطريرك كنيسة المشرق اآلشورية  ةالكنسيّ 
  القادم.

شباط، في سابوع الصالة  23وبما أن الكنيسة المقّدسة تدخل يوم االحد القادم (بدء الصوم الكبير)، 
والتوبة، فلنحفظ جميعنا قداسة البطريرك مار كوركيس الثالث صليوا في صلواتنا، مقّدمين الشكر ألجله 

 ؤمنيمس المجمع المقدّ ء الجاثليق البطريرك في السنوات الماضية. كما يناشد أعضابصفته على خدمته 
سة في كل مكان في العالم، ان يصلّوا ويطلبوا من الراعي العظيم للرعية، ربّنا ومخلّصنا يسوع كنيستنا المقدّ 

في اختيار الجاثليق البطريرك الجديد، أب اآلباء، حسب مشيئة هللا اآلب وبهداية الروح المسيح، ان يعينهم 
  القدس: نعم وآمين.

   
  ميالدية. 2020شباط سنة  19المجمع المقدس في  أمين سرالرسالة من مكتب ُحّررت هذه 

  

 
 
 
 

  آوا روئيل ♰
  س                  أمين سر المجمع السنهادوسي المقدبنعمة: 

  .واسقف ابرشية کاليفورنيا، الواليات المتحدة االمريکية
 


