“Be at rest once more, O my soul, for the LORD has been good to you.” (Ps 116:7(
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Departed on the Hope of the Resurrection
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يوحنا جرجس إبراهيم
- Father of H.G. Bishop Peter of the Carolinas
& Kentucky
- Husband of Tasoni Awatif Ibrahim
- Father of Mary Attiatalla, wife of Nader
Attiatalla
- Brother to: the departed Ibrahim Ibrahim,
husband to Dr. Mary Ibrahim; Youssef Ibrahim,
husband to Nadia Girgis; Tereza Ibrahim; Angelle
Ibrahim, wife to George Boutros; Helana Girgis,
wife to George Toma in Egypt.
- Grandfather to: Rashi-Maria, Anthony, and
Aghapy Attiatalla
- Uncle (Maternal) to: George Ibrahim, husband to
Soti Ibrahim; John Ibrahim, husband to Dr. Dina
Ibrahim; Dr. Mark Ibrahim; Nermeen Messeha,
wife to John Meseha; Mina Ibrahim, husband to
Saly; and Marian Ibrahim, wife to Dr. David
Anwar.
- Uncle (Paternal) to: Sami Iskandar, Hala
Iskandar, and Hani Iskandar.
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 والد نيافة الحبر الجليل ال نبا بيتر أسقف نورث.كارولينا وساوث كارولينا وكنتاكي
. زوج تاسوني عواطف إبراهيم. نادر عطية اهلل. ماري عطية اهلل زوجة أ. والد م إبراهيم إبراهيم زوج. المرحوم أ: شققققققققققي كققل من ن ا ااادي ا اة. م ا اااري ابراهيم ويوسا ا ا ا ا ا ااف إبراهيم زوج م.د
 أنجي ا ا إبراهيم زوجا ااة. تري از إبراهيم وم.جرجس وم
 جورج. هيالنا اة جرجس زوج ااة أ. جورج بطرس وم.أ
.توما بمصر
. راشي ماريا وأنتوني واغابي عطية اهلل: جد جورج إبراهيم زوج سا ا ا ا ا ا ااوتي إبراهيم: عم كققل من مااار إبراهيم. دينااا إبراهيم ود.وجون إبراهيم زوج د
ونيرمين مسا ا ا ا اايحة زوجة جون مسا ا ا ا اايحة ومينا إبراهيم
 ديفيد.زوج س ا ا ا ا ا ا ااالي إبراهيم وماريان إبراهيم زوجة د
.أنور
 سا ا ااامي إس ا ا ا ندر وهاله إس ا ا ا ندر. أ: خال كل من. هاني إس ندر.وأ

Friday: 11/9/18, 6-9 pm :الجمعة

العزاء

Saturday: 11/10/18 11:00 am :السبت

الجناز

St. George & St. Shenouda Church,
Jersey City
بكنيسة مارجرجس والنبا شنودة بجرسي سيتي

