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The Bulletin
St Nicholas Antiochian Orthodox Church
Sunday 12th of May 2019
Sunday of the Myrrh-Bearing Women & Commemoration of Pious Joseph of Arimathea &
Righteous Nicodemus

SERVICE VARIATIONS
TROPARION OF THE RESURRECTION (TONE 2)

TROPARION—JOSEPH OF ARIMATHAEA(TONE 2)

When you O Immortal life went down the death, You did
destroy death by the splendor of Your Divinity and when
you did raise the dead from the underworld, all the powers
of heaven cried aloud unto you. O Christ our God, giver of
life, glory to You.

The pious Joseph, having brought down Your pure body from
the Tree, wrapped it in fine linen, embalmed it with ointment,
provided for it, and laid it in a new tomb. But You did verily
rise after three days, O Lord, granting the world the Great
Mercy.

TROPARION—MYRRH-BEARING WOMEN (TONE 2)

TROPARION OF ST.NICHOLAS (TONE 4)

Verily the angel came to the tomb and said to the ointment–
bearing women, the ointment is meet for the dead, but Christ
is shown to be remote from corruption. But cry you: The
Lord is risen, granting the world the Great Mercy.

The truth of your dealings, our father and bishop Nicholas,
showed you to your flock as a standard of faith, as the image
of gentleness, and as a teacher of self-discipline. By lowliness
you attained to the heights, by poverty to great riches.
Therefore, we beseech you, pray to Christ our God for the
salvation of our souls.

KONTAKION—PASCHA (TONE 8)
O immortal One, when You did descend into the tomb, You did destroy the power of Hades; and You did rise victorious, O
Christ our God. You have said to the ointment bearing women: Rejoice! And You gave peace to Your Disciples, O Bestower of
Resurrection to those who had fallen.

THE READING FROM THE ACTS OF THE SAINTLY AND PURE APOSTLES. (6:1-7)
The Lord is my strength and song. The Lord has chastened me severely.
In those days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists murmured against the Hebrews because their
widows were neglected in the daily distribution. And the Twelve summoned the body of the disciples and said, It is not right
that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you seven men
of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer
and to the ministry of the word. And what they said pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith
and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaos, a proselyte
of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands upon them. And the word of God
increased; and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to
the faith.

THE READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO ST. MARK. (15:43-16:8)
At that time, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for
the Kingdom of God, took courage and went to Pilate, and asked for the body of Jesus. And Pilate wondered if He were
already dead; and summoning the centurion, he asked him whether Jesus was already dead. And when he learned from the
centurion that He was dead, he granted the body to Joseph. And he bought a linen shroud, and taking Him down, wrapped
Him in the linen shroud, and laid Him in a tomb, which had been hewn out of the rock; and he rolled a stone against the
door of the tomb. Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where He was laid. And when the Sabbath was
passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome, bought spices so that they might go and anoint Him. And
very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another,
Who will roll away the stone for us from the door of the tomb? And looking up, they saw that the stone was rolled backit
was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they
were amazed. And he said to them, Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, Who was crucified. He has risen, He is
not here; see the place where they laid Him. But go, tell His Disciples and Peter that He is going before you to Galilee; there
you will see Him, as He told you. And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come
upon them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.

DONATION DETAILS
St Nicholas General Account
(for pledges and donations) :
.BSB 062 141
.AC 10026336

St Nicholas School Building Fund
(for Tax deductible donations) :
.BSB 062 301
.AC 1038 4475

Confession is available by appointment with Father John and Father Romanos. Please feel free to contact them.
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Sunday of the Myrrh –Bearing Women
About the beginning of His thirty-second year, when the Lord Jesus was going throughout Galilee, preaching and
working miracles, many women who had received of His beneficence left their own homeland and from then on
followed after Him. They ministered unto Him out of their own possessions, even until His crucifixion and entombment;
and afterwards, neither losing faith in Him after His death, nor fearing the wrath of the Jewish rulers, they came to the
sepulchre, bearing the myrrh-oils they had prepared to annoint His body. It is because of the myrrh-oils, that these
God-loving women brought to the tomb of Jesus that they are called the Myrrh-bearers. Of those whose names are
known are the following: first of all, the most holy Virgin Mary, who in Matthew 27:56 and Mark 15:40 is called "the
mother of James and Joses" (these are the sons of Joseph by a previous marriage, and she was therefore their
step-mother); Mary Magdalene (celebrated July 22); Mary, the wife of Clopas; Joanna, wife of Chouza, a steward of
Herod Antipas; Salome, the mother of the sons of Zebedee, Mary and Martha, the sisters of Lazarus; and Susanna. As for
the names of the rest of them, the evangelists have kept silence (Matt 27:55-56; 28:1-10. Mark 15:40-41. Luke 8:1-3; 23:5524:11, 22-24. John 19:25; 20:11-18. Acts 1:14). Together with them we celebrate also the secret disciples of the Saviour,
Joseph and Nicodemus. Of these, Nicodemus was probably Jerusalemite, a
prominent leader among the Jews and of the order of the Pharisees, learned
in the Law and instructed in the Holy Scriptures. He had believed in Christ
when, at the beginning of our Saviour's preaching of salvation, he came to
Him by night. Furthermore, he brought some one hundred pounds of myrrhoils and an aromatic mixture of aloes and spices out of reverence and love for
the divine Teacher (John 19:39). Joseph, who was from the city of Arimathea,
was a wealthy and noble man, and one of the counsellors who were in
Jerusalem. He went boldly unto Pilate and asked for the body of Jesus, and
together with Nicodemus he gave Him burial. Since time did not permit the
preparation of another tomb, he placed the Lord's body in his own tomb
which was hewn out of rock, as the Evangelist says (Matt. 27:60).

IMPORTANT NOTICE TO ENGAGED COUPLES
Dear newly engaged,
Greetings in the name of our Lord Jesus Christ,
With all our love and respect, we strongly advise: DO NOT make any bookings
with any reception centres, or make any wedding-related commitments before
consulting with your parish priest about the proposed date of your wedding.
You must first ensure that
1. The Church is available on your proposed date.
2. Your proposed date is not a prohibited day for marriage in the Orthodox
Church calendar (see the Archdiocese yearly calendar).
We recommend that you clear this date with your parish priest as far in advance
as possible.
The Church takes NO RESPONSIBILITY for any issues that arise from failure
to adhere to this advice.

WEEKLY ANNOUNCEMENTS

كلمة الراعي

أحد حامالت الطيب

المتروبوليت باسيليوس قدسية

يُس ّمى األحد الثاني من بعد أحد الفصح (القيامة) بأحد " حامالت الطيب " حيث تقيم الكنيسة المقدسة تذككذاا الذنذسذلو الذأذلاتذي أتذيذن بذاكذاا
ّ
لكن شهلدا عأى قيامته لمن ثم كاازين لمبشاين بالقيامة لأاسل للأذعذالذم أ ذمذم لنذكذ ًّمذل أيرذا تذككذاا
حامالت الطيلب إلى قبا المسيح
يلسف الاامي الكي كان تأميكا مخفيّا ليسلع مم نيقلديملس التأميك الكي زاا يسلع ليال .القااءو اإلن يأية هي من إن يل ماقس (اإلصحاح
ّ
لكن ايرا معه ساعة الصأب لمن
 34 :51ل  ) 8 -5 :51هكا المصطأح " حامالت الطيب " يشمل النساء الألاتي تبًعن يسلع لخدمنه
ّ
رم سده داخذل الذمذقذبذاو .حذامذالت الذطذيذب كذن كذثذيذاات إ أن
ثم اافقن ال سد الطاها إلى مكان القبا لالألاتي نظان القبا لكيف ُل ً
ّ
منهن لالمككلاات باإلسم فقط .ي عل التقأيد الشايف النسلو الحامالت الطيب سذبذعذة نسذاء أشذهذاهذم :مذايذم
اإلن يأيين ككالا المشهلاات
الم دلية ،مايم أم يعقلب ليلسي ،لساللمة (أم ابني زبدى) ،يلنّا اماأو خلزي لكيل هيالدس ،سلسنة لمايم لماتا أختا لذعذازا .للذكذن
مما شك فيه أن العدد أكبا من كلك إك يشهد كل من اإلن يأيين أنه عأى الصأيب " كانت هناك نسا ٌء كثيااتٌ ين ُ
ظان من بعيذد لقذد تذبذعذن
بااان هما يلسف الاامي
يسلع من ال أيل"(متى  ،11 :72ماقس  ،34 :51للقا  .)14 :74كما ينرم إلى هكه الم ملعة أيرا ا الن ّ
لنيقلديملس التأميك الكي أتى إلى يسلع ليال (يلحنا  .)7 -5 :4أما يلسف فيككا اإلن يأي ماقس أنه كذان "مشذيذاا تذقذيذا لكذان مذتذنذظذاا
مأكلت هللا" لعند متّى " كان غنيا لكان هل أيرا تأميكا ليسلع (متى  .)12 :72هكا " ا تاأ لدخل عأى بذيذالطذس لطذأذب سذد يسذلع
لاشتاى كتانا فأنزله لكفّنه بالكتان للرعه في قبا كان منحلتا في صخاو لدحاج ح اا عأى باب القبا"( .ماقس  ،34 :51لذلقذا :74
ما لعدد نحل مئة منّا "(يلحنا  )41 :51لكانت مايم الم ذدلذيذة لمذايذم
 .)14لأيرا نيقلديملس الكي أتى مم يلسف "لهل حامل مزيج ّ
األخاى) تنذظذاان أيذن ُلرذم
أل يذذذذلسذذذذي ( مذذذذايذذذذم
(ما  . )32 :51مذمذا
شك فيه أن حدث القذيذامذة أل
اإللذه .نذذاتذل تذاتذذيذأذذة الذذقذيذذامذذة
صاا معالفا عذنذد لالذدو
القلات المالئكية) " لصذادفذت
بذذالذذذأذذحذذذن السذذذادس ( إن
فهي عافت القيامة قبل النسذلو
البذتذلل مذانذحذا الذحذيذاو "
ظها الابّ يسلع أل لأذنذسذلو
األُخايات لالتالميذك .لذقذد
ال نس الكي س ًمم قديما الأذعذنذة
ألنه كان من الذلا ذب أن
أل أن يستمم لذفذاح الذقذيذامذة
فذذي الذذفذذادلس هذذل كاتذذه
قأت لأذنذسذلو افذاحذن فذحذأذأذت
لالخالص " .يا ابّ لذمذا
سذحذا
إلى فاح " ( أبلستيخن
حذلاء لحذللذتذهذا
ّ
ذايذاو ّ
 .من خالل القااءات اإلن يأيذة
اإلثنين لحامالت الطذيذب)
حامالت الطيب يمكذنذنذا الذقذلل
لمسذذيذذاو حذذيذذاو الذذنذذسذذلو
تميّزت بها هكه الم ملعة مذن
أن هذنذاك ثذالث فرذائذذل
(ال ذ ذذاأو) الش ذ ذذاعذذة ،األمذذانذذة
النسلو حامالت الذطذيذب:
لاإلخالص لالمحبة .أل
الش اعة ،لقد تغأبت ش اعتذهذم
يلسف لدخل عذأذى بذيذالطذس
عأى خلفهم .لقد "تذ ذاأ"
لطأب سد يسلع لمصاعب كثياو كانت تلا ه هكه النسلو منها الخلف من اليهلد لالل لد ال ُمفتاض لأحااس عذنذد الذقذبذا ،لالصذعذلبذة
األكبا هي ل لد ح ا كبيا عأى باب القبا إك َّ
كن يقأن " من يُدحاج لنا الح ا عن باب القبا" للكن هكه الصعلبات لم تُذثذنذي عذزيذمذتذهذن
للم تُغيّا من تصميمهن عأى أن يأتين ليطيّبن سد يسلع .إن الش اعة غأبّت طبيعتهن الرعيفة .ثانيا :األمانة لاإلخالص ،لقد اافقذت هذكه
الم ملعة من النساء الابّ يسلع من بداية خدمته لبقين أمينات له حتى الأحظة األخياو من حياته األارية فيككا اإلن يأي أنه عند صأبذه
كن لاقفات ينظان من بعيد .ثم اافقن ال سد الطاها إلى القبا حيث ّ
ّ
كن هناك تنظان أين ُلرم لمن بعدها اشتاين حنلطا ليأتين ليذدهذنَّذه
" لب ّكان دا في ألل األسبلع لأتين القبا ".عندما هاب التالميك للم يبقى منهم أحد ظهذات هذكه الذمذ ذمذلعذة الذ ُمذخذأذصذة لذأذابّ يسذلع
لأظهان تفانيا لإخالصا كبياين .حتى بعد أن فقد كثيالن ا ائهم لإيمانهم بالابّ يسلع .إن هاتين الفريأتذيذن أي الشذ ذاعذة لاإلخذالص
هما ثماو المحبة .المحبة تأد الش اعة لاإلخالص .أما إكا نظانا إلى طبيعة العمل ( الدلا) التي قامت به هكه الذنذسذلو الذحذامذالت الذطذيذب
فيُمكن تأخيصه أيرا في ثالث أدلاا :الخدمة ،الشهادو لالكاازو (البشااو)  .أل  :الخدمة ،يككا للقا اإلن يأي أنه فيما كذان يسذلع يُذكذاز
ّ
أملالهن " (للقا  .)7 :8لقد كانت النساء بمثابة " تأميكات لذأذمذسذيذح".
ليُبشا بمأكلت هللا لمعه اإلثنا عشا ،كان بعض النساء "يخدمنه من
ثانيا :الشهادو ،لقد ّ
كن شهلدا عيان عأى ملت المسيح لدفنه لمن ث ّم قيامته .يككا ماقس اإلن يأي أن مايم الم دلية لمايم أم يلسي كذانذتذا
تنظاان أين ُلرم (في القبا) ،لمن ثم اأين الح ا قد دُحاج عن باب القبا لشابا في حأ ٍة بيراء قال لهن " قد قام ليس هل هذهذنذا ،هذلكا
الملرم الكي لرعله فيه" .ليككا اإلن يأي متّى أنه فيما مايم الم دلية لمايم األخاى منطأقتان لتخباا التالميك إك " يسلع قاهما لقذال
سال ٌم لكما" .لقد عاينا المسيح القائم من بين األملات .أما يلحنا اإلن يأي فيككا أن يسلع قد ظها لمايم الم دلية لهذي لاقذفذة عذنذد الذقذبذا
خاا ا تبكي (يلحنا  .)58 -55 :74لكلك أسمتهم الكنيسة المقدسة " معاينات القيامة" ثالذثذا :الذكذاازو أل الذبذشذااو ،لذقذد أعذأذنذت الذنذسذلو
الحامالت الطيب بُشاى القيامة لأاسل أل كما أماهم المالك" :اكهبن لقُأن لتالميكه للبطاس إنه يسبقكم إلى ال أيل هناك تالنه كمذا قذال
لكم" .لقد استحقت النسلو الحامالت الطيب لقب " الكاازات بالقيامة " فهن ّ
الاسل" لالقديسة مايم الذمذ ذدلذيذة اسذتذحذقذت
كن " الاسلل إلى ُ
لقب " المعادلة لأاسل" لقد أتت النسلو إلى القبا حامالت طيب ليطيّبن سده الطاها للكن من بعد معاينتهم لقيامته تبدَّل دلاهم لأصبحذن
سذمذعذن أقذلال الذفذاح مذن
كاازات بالقيامة لمبشاات الاسل .لقد أتين بدملع لحزن لا ً عن بفاح لحبلا " .إن حذامذالت الذطذيذب لذمذا ً
ي المسيح بقيامة المتأنذس ".إن
المالئكة ،سااعن في الطايق لغادان تاتيبهن السابق بدل حامالت الطيب شلهدن بشياات منكاات لمساا ّ
تكام الكنيسة المقدسة الماأو المسيذحذيذة فذي
تككاا حامالت الطيب هل تكايم لككاى النساء الألاتي خدمن الابّ يسلع لمن خالل تككااهم ً ّ
الكنيسة لتُق ّدًا ما تقدمه من محبة لترحية لخدمة .إن حياتهم لخدمتهم تُشكل لنا نملك ا يُحذتذكى بذه لذكذل مذن يذاغذب فذي خذدمذة الذابّ
لالكنيسة لم د الابّ القائم من بين األملات" .هأ ّم يا معشا المؤمنين لنمدح يلسف الع يب مم نيقلديمذلس الذفذارذل لالذنذسذلو الذمذؤمذنذات
حامالت الطيب هاتفين :قد قام الابّ حقا " آمين

النشرة األسبوعية
كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية
الثاني عشر من أيار 4850
أحد حامالت الطيب  -تذكار القديسين يوسف الرامي ونيقوديموس
طروبارية القيامة اللحن الثاني
َ
َّ
ق ب و ِك،
بر
ب
حـم
ج
ال
م
أ
المو ِ
ْ
ِعن َما انح ْرتَ إلى ْ
َ
ت أَيّها ال َحـاة ض الذي ب يَموتض  ،حـنئِ ٍذ َ
َ ِ ِ
َ
ت ال ّماهيـن ،أيَها الم ـ ضح اإللهض معطي الحـاةِ المجْ ض لك.
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هعن ما أق ْم َ اسمواتَ من حْ ِ الثرىَ ،
طروبارية القديس يوسف اللحن الثاني
الطا ر من العود ه لفه بال باني النكـة ه جهز
ان يوسف المتكي أح ر ج
ههضعه في قبر ج ي  .لكنك قم لثالثة أيام يا رب مانحا العالم الرحمة العظمى.
طروبارية حامالت الطيب اللحن الثاني
ان المال حضر عن الكبر قا ال للن وة الحامالت الطـج أما الطـج فهو ب ق بابموات
ه أما الم ـح الهنا فك ظهر غريبا من الف اد .لكن اذ بن ه بشرن بأن الرب ق قام مانخا العالم الرخمة العظمى.
القنداق باللحن الثامن
طروبارية القديس نيقوالوس اللحن الرابع
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ـس الك َهن ِة نـكوبهس ،لِذلكَ أ َ ْ
ج قضيلي َ ا ْف َيرحْ ينَ ،
حاميال ِ
حرزتَ هقض ْم َ غالبا ً أيّها ال َم ـ ضح إل ضهنا ،هللن وةِ ِ
ت اليطيـي ِ
ه ضمع ِلّما ً ِلإلم ا  ،أيّها اسبض هر ض
ّ
الر ْفعة هبال َم ْ كَن ِة ال ِغنى ،فتشفّ ْ إلى ال َم ـحِ اإلله ْ
ص ه ِل ضرسلِكَ َه َ ْب َ ال َّالم ،يا مانِ َح الواقعـنَ الكـام.
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اإلنجيل المقدس

فصل من أعمال الرسل القديسين األطهار

فصل شريف من بشارة القديس مرقس اإلنجيلي البشير

يذ ّمير مين اليـيونيانيـيـين عيليى
في لك اسيام ل ّما كاثر التالمـذ حي
العبرانــن بأن أراملهم ّ
ون يضه َملن في الخ مية اليـيوميـية ،في عيا اإلثينيا
عشر جمهور التالمـذ هقالوا :ب يح ضن أن نتر نحن ولمة هللا هنخي م
الموا  ،فانتخبوا أيها اإلخوة منكم سبعة رجا مشهود ليهيم بياليفيضيل
ممتلئـن من الرهح الك س هالحكمة فنضكـمهم على ذ الحاجة هنواظج
نحن على الصالة هخ مة الكلمة .ف َح ضنَ الكال ضم ل ى جمـ الجيميهيور،
فاختارها استفانضس رجال ممتلئا من ابيمان هالرهح اليكي س هفيـيليبيس
رمناس هنـكوبهس دخـيالً أنيطياويـًيا.
هبرهخورس هنـكانور ه ـ ضمن هبَ ِ
ض
هأقامو م أمام الرسل فصلّوا ههضعوا علـهم اسي ي .هوان ولمة هللا
نمو هع د التالمـذ يتكاثر في أهرشلـم جي ا .هويان جيمي ويثيـير مين
الكهنة يضطـعون اإليمان.

في ذلك الزمان جاء يوسف الذي من الرامـة ،مشيـيـير يكيي هويان يو
ايضا منتظرا ملكـوت الـلـه .فاجترأ هدخل على بـالطس هطيليج ج ي
ي وع .فاستغرب بـالطس انـه ق مات كذا سريعيا هاسيتيـي عـيى قيا ي
الـمئــة هسألـه :ل لــه زمان ق مات؟ هلـما عرف من الكـيا ـي ه ـيج
الج لــوسف ،فاشترى وتّـانا هأنزلــه هلفـَّه في الكتـان ههضعـه فيي
قبـر وان منحـو ـا في صخرة هدحرج حجراً على باب اليكيبير .هوياني
مريم الـمج لـة همريم ام يـوسي نظران ايين ضهضي  .هلـيميـيا انيكيضيى
ال بـ اشترت مريم الـمج لــة همـريم ام يعـكـوب هسالومـة حينيـيوطيا ً
لــأ ـن هي نّـه .هب ّكـرن ج ا فيي اه اسسيبيـيوع هأ يـين اليكيبيـير هقـي
طلعـ الشمـس ،هوـن يكلـن فــما بـنهـن :من ي حرج لنـا اليحيجير عين
باب الكبر؟ فتطـلعـن فـرأيـن الحجر ق دضحرج سنـه وان عظـيميـيا جي ا.
فلما دخلن الكبـر رأيـن شابـا جال ـا عن الـمـــين بب يا حيليـية بيـيضياء
فانذ لـين .فيكيا ليهين :ب ينيـيذ ـيلين أنيتين يطيليبين ي يوع الينياصيري
الـمصلوب؟ ق قام لــس ـو ـهنـا .يوذا الـيميوضي اليذي هضيعيـيو
فــه .فاذ ـبن هقلـن لتالمــذ هلبطـرس انـه ي بككم الى الجلــل ،نـيا
هفررن من الكبـر هق أخـيذ يهيـين
رهنـه وما قا لكـم .فخرجن سريعـا َ
الرع ة هال ـش هلم يكلـن سح شـئـا سنهـن وـن خا فـات.

الـوم اسح الواق فـه  21أيار  1122ال ياعية  2::1صيبياحيا ييكيام
ق اس هجناز لراحة نفس المرحووموة الونووريوة سنينرن سر كسنس نرن ك
الخ سيكاسملةكالدائمكالذ سكاألبككايط ير كالخ سيكمنكعنصون نك
الضيرة تقدمة ابنتها مال اامأة الماحلم سميا بذاائذيذل لال دهذا
لعيالهم .ابنها ابااهيم الخلاي  .ابنتها انل زل ة Greg Martin
ابن عمها سأيم ساكيس لال ده لعيالذهذم .فذي لذبذنذان عذائذأذة ابذنذهذا
الماحلم تلفيق لعائأته ،امذال زل ذة فذلاد نذادا لعذائذأذتذهذا ابذنذهذا
ماسال لعائأته ابنها الماحلم ميشال عائأة ابنها الماحلم سأذيذم فذي
فنزليال ابنها لاج لعائأته ابنتها سمياو فذي لذبذنذان لفذي امذيذاكذا
ابنتها نلال زل ة ان شذحذلد لعذيذالذهذم لعذمذلم عذائذالت خذلاي
باائيل ساكيس شحلد نادا لعملم اهالي في اللطن لالمه ا
يوم اسح الكادم الواق فـه  22أيار  1122ال اعة  2::1صباحا يكيام
ق اس هجناز اسربعـن لراحة نفس المرحوم خازن جرجس خازن من
كفرحاتا  -زغرتا .فلـكن ذور مؤب ا

أحد حامالت الطيب
بمناسبة أح حامالت الطـج يتيرأس صياحيج ال يـيادة اليميتيرهبيوليـي
باسـلـوس الجزيل اإلحترام الك اس اإللهي في ونـ ة رؤساء الميال يكية
مـخا ـل هجبرا ـل هذلك م اء الـوم اسح الواق فـه  21اييار 1122
ال اعة  0:11م اء ييعياهنيه فيي اليخي مية اجبياء اسجيالء مين جيميـي
الرعايا .
يوم اسح الكادم الواق فـه  22أيار  1122ال اعة  0:11بيعي اليظيهير
يكام جناز اسربعـن لراحة نفس المرحوو مويوشوال نونولوة مون كووسوبوا
الكورة .فلـكن ذور مؤب ا.
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