
من رجال الدين الى  شخصيا ً المدعوون
   قداس الشكران

  
                                روالن ابو جوده المطران - 1
 بولس  مطر المطران - 2
   انطوان نبيل العنداري المطران - 3
 مسافر –بشاره  الراعي  المطران - 4
  فرنسيس البيسري المطران - 5
 سمعان عطاهللا  المطران - 6
 شكرهللا حرب المطران - 7
  سمعان ابو عبدو االباتي - 8
  الياس خليفه االباتي  - 9

  االباتي خليل علوان  -10
 انطوان صفير االباتي  -11
 سعد  نمر االباتي -12

 
 االب بطرس طربيه  -13
 االب لويس سماحه -14
 االب ھاني مطر -15
 الياس الحايك المونسنيور -16
 الياس كميداالب  -17
 االب بولس فھد  -18

 
 انطوان الراعياالب   -19
 ياالب سليم  الرجّ  -20
 االب مروان خوري -21
 جوزف بو عون  االب -22
 االب خليل رحمه -23
 االب اديب غصين -24
 االب ايلي ضو -25
 فؤاد زوين االب -26
 االب ابراھيم  نخول -27
 االب ناجي زوين -28
 االب باخوس طنوس -29
 االب جوزيف طنوس -30
 االب جوزيف قمر  -31
 االب انطوان سليمان  -32
 االب سمعان جميل اللعازاري -33
 االب فرنسيس جريج -34
  
  

 الخوري ايلي ضو -35
  الخوري سمعان بطيش -36
 الخوري الياس بركات   -37
 الخوري شربل  انطونيوس  -38
 الخوري شربل ضاھر -39
 الخوري فرنسيس خوري -40
 ايلي  الفغاليالخوري  -41
 الخوري ايلي صفير  -42
 المكلس - الخوري بولس -43

 
 الوردية - بيبيان زكريا االم -44
 الوردية - فاليريا مسعد االم -45
 الوردية –االخت فيوليت ابراھيم  -46
 الوردية -االخت ادوار بطرس -47
 الوردية - فابيانا  بطرس االخت -48
 الوردية -االخت دانيال الراھب -49
 الراعي الصالح –انطوانيت  االم -50
 راعي الصالح - ماري بول غنيمة االم -51
 حراش -االم ماري جورج يوسف -52
 عبرين-للعائلة المقدسةالعامة  الرئيسة -53

 
  عبرين - االخت فيرونا  زيادة -54
 جربتا -االم ميالني مقصود -55
 حراش - االخت لوديل حويك -56
 حراش –االخت جان ماري غانم  -57
 رفقا -االخت مرغريت عبيد -58

 
 -رئيسة دير سيدة النجاة جورجيت ماال -59

 حبوب
 حبوب -االخت فيكتوار جبرائيل -60
 حبوب -االخت حنه بطرس -61
 حبوب - االخت مرغريت جبرائيل -62

 و غيرھم  ممن قد يحضر من الخبر  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


