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كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe
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أحد شفاء األعمى

التأمل اإلنجيلي:

هناك ظهرت قوة هللا المحسنة إجابة لإليمان المتجه إلى المسيا .ويحدد

البشير مرقس اسم الرجل األعمى "بارتيماوس" الذي عند سماعه بمجيء

"يسوع الناصري" ابتدأ يصرخ ويقول "يا يسوع ابن داود ارحمني" فانتهره

كثيرون ليسكت ولكن لم يكن هذا االنتهار النابع من عدم اإليمان
ليسكت اإليمان في تصميمه وسالمة إدراكه .لقد عرف بارتيماوس أن
المسيح ابن داود مع أن معظم الذين حوله أروا معجزاته ولم يؤمنوا به

إيماناً حقيقياً ولذلك كانت خطيتهم باقية ،أما بارتيماوس فكان يشعر
بحاجته لذلك لجأ إلى الرب .لم تكن الجموع تشعر بحاجتها إليه بالرغم

من أنها كانت في حالة الفقر والبؤس والعمى الروحي وكان المسيح

بالنسبة لهم مجرد "يسوع الناصري" وليس الملك الذي كانوا ينتظرونه،
كما لم تكن لهم مشاركة في حاجة ذلك الرجل األعمى ،لذلك على قدر

انتهارهم على قدر ما صرخ أكثر منادياً الرب بقلبه كالملك "ابن داود"

أوقفت صرخات إيمان األعمى الرب يسوع ،ألن اإليمان هو الشيء الذي
ينعش قلب الرب في طريقه الموحش في هذا العالم .لقد جذب اآلب

بعضاً من الخطاة فأتوا إلى الرب يسوع باإليمان إلشباع قلبه المحب،
فنادوه قائلين له "ثق قم هوذا يناديك" وينفرد إنجيل مرقس باإلشارة إلى

أن األعمى طرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع األمر الذي يرينا نشاط

اإليمان ،فقال له يسوع "اذهب إيمانك قد شفاك .فللوقت أبصر وتبع
يسوع في الطريق" .أما الجموع فقد "سبحوا هللا".
 +بتاريخ  28آذار  2017تمت خطوبة اآلنسة المصون ماريا جرجس
على الشاب المهذب إبراهيم يعقوب .تهانينا للخطيبين ،وعقبال الفرحة

الكاملة.

 +السبت في  1نيسان  2017تمت عمادة الطفلة إيفا ماري إبنة ليوبوف
شولغا وأغوربيست آيسلي .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل نور الرب
يسوع في حياتها مدى الدهر.

 +السبت في  1نيسان  2017تمت عمادة الطفل جوزيف حنا إبن نزار

حنا ولميس المقدسي .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب يسوع في

حياته مدى الدهر.

ܰ ( +ܗ ܶܠܠܘ̱̱ܐܘ̱ ܳܣ ܽܓ ܶ
ܘܕܐ هللوا يا س ِ
اجدون)
برعاية نيافة الحبر الجليل مار أثناسيوس إيليا باهي وبقيادة  :األب كميل
اسحق تحيي جوقة مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال أمسية
تراتيل روحية بمناسبة اآلالم الخالصية والقيامة المظفرة األمسية التي

مساء
ىستقام السبت القادم في الثامن من نيسان السبت الساعة السابعة
ً
في كاتدرائية المخلص للروم الملكيين على العنوان التالي الدعوة مجانية:
10025 Boul. L’Acadie Montreal, QC. H4N 2S1

+

أخوية صدى السريان :بمناسبة عيد القيامة المجيد وبكامل الفرح

تعلن أخوية صدى السريان المنطلقة حديثا في كنيسة مار يعقوب

للسريان األرثوذوكس في مونتريـال ،عن اول نشاط لها وبحضور خاص
للفنانة السريانية القادمة من بلجيكا روزالينا شمعون والفنان المحبوب
شادي نداف .والمقام في مطعم ليالي بيروت المصادف في  16نيسان
 2017الساعة التاسعة مساء وبسعر  $40للشخص الواحد و $20

لألطفال من  5الى  12سنة .للراغبين بوضع أطفالهم بحضانة المطعم
وذلك بقيمة  $15للطفل ،للحجز واإلستعالم االتصال بالسيد صليبا

شمعون على الرقم :

) (514-449-9543تتمنى لكم أخوية صدى السريان قيامة مجيدة.

Programme de la Semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2017

Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes à Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 2017
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال كندا
Dimanche 9 Avril, Fête des Rameaux : 12h30 à St-Maxime
قداس أحد الشعانين  9نيسان الساعة  12:30في كنيسة سان مكسيم

Dimanche 9 Avril, la Semaine Sainte. 20h30, à St-Maxime
األحد  9نيسان الناهيرة الساعة  08:30مساء في كنيسة سان مكسيم
Lundi 10 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa

اإلثنين  10نيسان الساعة  08:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mardi 11 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa

الثالثاء  11نيسان الساعة  08:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 12 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa

األربعاء  12نيسان الساعة  08:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا

Jeudi 13 Avril, Messe du Jeudi Saint. 20h30, à St-Maxime
الخميس  13نيسان الساعة  08:30مساء خميس األسرار في كنيسة سان مكسيم
Vendredi 14 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion 20h30, à l’église St-Maxime, Laval

الجمعة  14نيسان الساعة  08:30مساء الجمعة العظيمة في كنيسة سان مكسيم
Dimanche 16 Avril, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale 12h30, à l’église St-Maxime, Laval

األحد  16نيسان الساعة  12:30قداس القيامة في كنيسة سان مكسيم في الفال

ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا النعمة والبركة من ربنا يسوع المسيح
وكل عام وأنتم بألف خير وسالم.

مالحظة :ألغي قداس عيد القيامة الذي نحتفل به عادة يوم السبت
لي ً
ال ،وذلك النشغال كنيسة سان مكسيم في هذا اليوم

