ܕܒܫܒܐܳ
ܰܚ ܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )22–2 :12
"ولَ َّما قَربوا ِمن أ ِ
اءوا إِلَى َب ْي ِت فَا ِجي ِع ْن َد َجَب ِل َّ
الزْيتُ ِ
ون،
ُُ
يم َو َج ُ
ْ ُ
ُور َشل َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِح َينئذ أ َْر َس َل َي ُسوعُ تْلمي َذ ْي ِن قَائالً لَهُ َما" :ا ْذ َه َبا إِلَى اْلقَ ْرَية التي
ام ُك َماَ ،فلِْل َوْق ِت تَ ِج َد ِ
طةً َو َج ْحشاً َم َعهَا ،فَ ُح َّال ُه َما
ان أَتَاناً َم ْرُبو َ
َم َ
أَ
ِ ِ
الر ُّ
اج إِلَ ْي ِه َما.
َح ٌد َش ْيئاً فَقُوَلَّ :
ب ُم ْحتَ ٌ
َوأْت َياني بِ ِه َماَ .وِا ْن قَا َل لَ ُك َما أ َ
ِ ِ ِ
ان ه َذا ُكلُّهُ لِ َك ْي َيتِ َّم َما ِقي َل بِالنَّبِي" :قُولُوا ِل ْب َن ِة
َفلْل َوْقت ُي ْرسلُهُ َما" .فَ َك َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ان و َج ْح ٍ
ش ْاب ِن
ص ْه َي ْو َنُ :ه َوَذا َمل ُكك َيأْتيك َوديعاًَ ،راكباً َعلَى أَتَ ٍ َ
َم َرُه َما َي ُسوعَُ ،وأَتََيا بِ ْاْلَتَ ِ
ب التْل ِمي َذ ِ
أَتَ ٍ
ان
ان" .فَ َذ َه َ
ان َوفَ َع َال َك َما أ َ
واْل َج ْح ِ
ض َعا َعلَ ْي ِه َما ثَِي َابهُ َما فَ َجلَ َس َعلَ ْي ِه َماَ .واْل َج ْمعُ ْاْلَ ْكثَُر
شَ ،وَو َ
َ
صاناً ِم َن َّ
فَ َر ُشوا ثَِي َابهُ ْم ِفي الطَّ ِري ِ
الش َج ِر
ون قَطَ ُعوا أ ْ
قَ .و َ
آخ ُر َ
َغ َ
َِّ
َِّ
وها ِفي الطَّ ِري ِ
ين تَبِ ُعوا َك ُانوا
َوفَ َر ُش َ
ين تَقَ َّد ُموا َوالذ َ
قَ .واْل ُج ُموعُ الذ َ
يصر ُخون" :أُوصنَّا ِل ْب ِن َداوَد! مبار ٌ ِ
ُوصنَّا ِفي
اسِم َّ
َ َْ َ
ك ْاْلتي بِ ْ
الرب! أ َ
َ
ُ َُ َ
ْاْلَعالِي!" .ولَ َّما َد َخ َل أ ِ
يم ْارتَ َّج ِت اْل َم ِد َينةُ ُكلُّهَا قَائِلَةًَ " :م ْن ه َذا؟"
َ
ُ
ُور َشل َ
َ
ِ
فَقَالَ ِت اْلجموعُ" :ه َذا يسوعُ َّ ِ َِّ ِ
اصرِة اْل َجلِ ِ
يل.
َُ
النب ُّي الذي م ْن َن َ
ُُ
 9نيسان 0271/

No 407

أحد الشعانين

التأمل اإلنجيلي:

دخل أورشليم راكبا على جحش ابن آتان لم يدخلها كما دخلها الغزاة
والفاتحون ،لم يدخلها إل بسالم ومحبة ،دخلها واْلطفال يمجدونه وقد

أخذوا بأيديهم سعف النخيل وأغصان الزيتون عالمة الستقامة والرحمة
والحنان ،وهتفوا قائلين( :آوشعنا) مبارك اْلتي باسم الرب أوشعنا لبن

داود .ولفظة أوشعنا بلغتهم اْلرامية السريانية التي كان الشعب عصرئذ

يتكلّمها معناها يا رب خلص .إنهم يطلبون الخالص ،وهذا ما فعله

التلميذان حيث وضعا كما وضع سائر التالميذ ثيابهم على اْلتان أولً ثم

على الجحش ،وهتف التالميذ وتبعهم جمهور غفير قائلين (أوشعنا)

مبا رك اْلتي باسم الرب يا ابن داود خلص أوشعنا يا رب أنقذ وقد وردت
هذه العبارة في سفر المزامير مرات عديدة ،وكان الشعب بحاجة إلى أن
يهتف بها في ذلك اليوم البهيجْ ،لنه كان بحاجة إلى الخالص فإذا ظن

أنه بحاجة إلى خالص سياسي ،فالمسيح يعرف أنهم كانوا بحاجة إلى

خالص روحي لينالوا الفداء بذلك الذي صنع المعجزات ،ليكون هو
ذبيحة عن الخطاة ،دخل الرب إلى أورشليم ،والجمهور استقبله بفرح

عظيم دخل الهيكل وطهّر بسلطانه اإللهي ممن كانوا يتاجرون فيه نادى
قائالً« :بيتي بيت صالة يدعى أما أنتم فقد جعلتموه مغارة للصوص»
فتح أعين العميان في الهيكل ،الفريسيون والكتبة يقولون له يا معلم
أسكت تالميذك ،يقول لهم« :لئن سكت هؤلء فالحجارة تنطق» .وذكرهم
بنبوة داود القائلة «من أفواه اْلطفال والرضع هيأت تسبيحاً» ولم يكمل

اْلية القائلة «لتسكيت عدو ومنتقم» فأن اْلطفال والرضع الذين نطقوا
بقوة الروح القدس في ذلك الحين ،وفي هذا اليوم ل نظهر فقط

بالمظاهر الخارجية ،بل بهجة العيد الحقيقية هي أن نحتفل بالتوبة أي

بالعودة إلى اهلل ،مع أطفالنا ليكونوا كنارات للروح القدس بالترتيل والترنيم

والتهليل ،وباْلعمال الصالحة فنهتم بتنشئتهم التنشئة المسيحية الصالحة

لينموا بالنعمة والقامة لدى اهلل والناس كي يصنعوا ثما اًر تليق بالتوبة،
ولكي يستحقوا في اليوم اْلخير أن يستقبلوا المسيح يسوع ل في أورشليم

اْلرضية ،بل في أورشليم السماوية يوم يأتي ثانية لدينونة العالمين
ليكونوا في عداد الصالحين بنعمته تعالى آمين.

 +السبت في  8نيسان  0271تمت عماد الطفل جورج إبن جوستين
فرحات وجان بويجي .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب يسوع في
حياته مدى الدهر.

 +أخوية صدى السريان :في أيام اسبوع اْللم من يوم اْلثنين  72الى
يوم اْلربعاء  70نيسان بعد صالة (الحاش ـ ـ اْللم) في صالة مركز
مار يعقوب على هنري بوراسا ،ستعرض اْلخوية فيلماً عن آْلم المسيح

للمخرج ميل غيبسون وستوزع أوراق بها تأمالت روحية باْللم الخالصية
وقراءات من اْلنجيل والمزامير ورؤيا يوحنا ،الفيلم لعمر فوق  71عام،

فنرجو مشاركتنا بهذا النشاط الروحي لنيل النعمة والبركة.

 +بمناسبة عيد القيامة المجيد وبكامل الفرح تعلن أخوية صدى السريان

في كنيسة مار يعقوب للسريان اْلرثوذكس في مونتريـال ،عن أول نشاط
لها يحييه الفنان المحبوب شادي نداف .في مطعم ليالي بيروت

المصادف في  71نيسان  0271الساعة التاسعة مسا ًء بمبلغ $12
للشخص الواحد و  $71لألطفال من  1الى  70سنة .ولحضانة
اْلطفال في المطعم للطفل الواحد  ،$71للحجز واإلستعالم الرجاء

التصال بالسيد صليبا شمعون على الرقم (514-449-9543) :تتمنى

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 1027
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال كندا
Dimanche 9 Avril, Fête des Rameaux : 12h30 à St-Maxime
قداس أحد الشعانين  9نيسان الساعة  21:20في كنيسة سان مكسيم

Dimanche 9 Avril, la Semaine Sainte. 20h30, à St-Maxime
األحد  9نيسان الناهيرة الساعة  00:20مساء في كنيسة سان مكسيم
Lundi 10 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa

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

الثالثاء  22نيسان الساعة  00:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 12 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa

األربعاء  21نيسان الساعة  00:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا

Jeudi 13 Avril, Messe du Jeudi Saint. 20h30, à St-Maxime
الخميس  22نيسان الساعة  00:20مساء خميس األسرار في كنيسة سان مكسيم
Vendredi 14 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion 20h30, à l’église St-Maxime, Laval

الجمعة  21نيسان الساعة  00:20مساء الجمعة العظيمة في كنيسة سان مكسيم
Dimanche 16 Avril, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale 12h30, à l’église St-Maxime, Laval

األحد  21نيسان الساعة  21:20قداس 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

