ܚܰܕܒܫܰܒܰܐ ܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :مرقس )52–46 :10
ِ
و َجاءوا ِإَلى أ َِر َ ِ
يحا َم َع تَالَ ِم ِيذِه
يما ُه َو َخ ِارٌج م ْن أ َِر َ
يحاَ .وف َ
َ ُ
ِ
يرَ ،ك َ ِ
َو َج ْم ٍع َغ ِف ٍ
يم ُاو َس َجالِ ًسا
يم ُاو ُس األ ْ
َع َمى ْاب ُن ت َ
ان َب ْارت َ
الن ِ
عَلى َّ
يق َي ْستَ ْع ِطيَ .فَل َّما َس ِم َع أََّن ُه َي ُسوعُ َّ
الط ِر ِ
اص ِر ُّي،
َ
ِ
ولَ « :يا َي ُسوعُ ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْمني!» َف ْانتَ َه َرهُ
ص ُرُخ َوَيُق ُ
ْابتََدأَ َي ْ
ِ
ِ
َكثَ َر َكِث ًيراَ « :يا ْاب َن َد ُاوَد،
ص َرَخ أ ْ
َكث ُيرو َن ل َي ْس ُك َتَ ،ف َ
ِ
َع َمى
َم َر أ ْ
َن ُي َن َادىَ .ف َن َاد ُوا األ ْ
ْار َح ْمني!»َ .ف َوَق َ
ف َي ُسوعُ َوأ َ
ِ
ِ
ِِ
يك»َ .ف َ ِ
اءهُ َوَق َام
َقائل َ
ين َل ُه« :ث ْق! ُق ْم! ُه َوَذا ُي َناد َ
ط َرَح رَد َ
َن
ال َل ُهَ « :ما َذا تُ ِر ُيد أ ْ
اء ِإَلى َي ُسو َ
َج َ
عَ .فأ َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
َو َج َ
أَْفعل ِبك؟» َفَقال َله األَعمى« :يا سِي ِدي ،أَن أُب ِ
ص َر!».
ََ َ
ْ ْ
َ َ
َ ُ َْ
ِ ِ
ِ
ص َر،
يم ُان َك َق ْد َشَف َ
َفَق َ
اك»َ .فلْل َوْقت أ َْب َ
ال َل ُه َي ُسوعُ« :ا ْذ َه ْب .إ َ
وتَِبع يسوع ِفي َّ
الط ِر ِ
يق.
َ َ َُ َ
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أحد شفاء األعمى

† التأمل اإلنجيلي:
إنجيل اليوم يظهر أن األعمى الحقيقي ليس من فقد النظر بالعين ألن هذا
األعمى ،رغم انه فقد النظر بعينيه ،إال أنه يبصر بقلبه وعقله وفكره وما

قوله ليسوع" :يا ابن هللا" ،في وسط الجموع " ،فالرب هو نور األنوار وهذا
النور هو الوحيد الذي يمكنه أن يعطي األنوار نورها .إن معجزة فتح عيني

المولود أعمى ،هي من المعجزات الخارقة ،فهذا اإلنسان كان أعمى منذ

والدته ،والسيد المسيح بمعجزته هذه اخترق الطبيعة كلها ،أراد يسوع المسيح
أن يؤكد للجموع بأنه قادر على عملية خلق أو عملية خلقة تصحيحية،

وهنا ينقلنا التفل الذي أصبح طينًا إلى سفر التكوين ،وكيف خلق هللا
اإلنسان إذ جبله من الطين .فالعودة إلى يوم الخلقة هو العودة إلى قدرة
الخالق على كل شيء.

† اليوم األحد في  14نيسان  2019يقام قداس وجناز  40يوم لراحة
المرحومة سلوى الياس كنج للفقيدة الرحمة الواسعة ،ولزوجها ابراهيم صباغ

واخوتها جوزيف ،ڤيكتور ،نبيل ،كميل ،وڤكتوريا كنج وعائالتهم ولسائر
األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† اليوم األحد في  14نيسان  2019األحد القادم يقام جناز  40يوم لراحة

المرحوم پيار بطرس للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته نبيهة شمعون وألوالده

جورج ،موريس ،پول ،وكرستين بطرس وعائالتهم ،ولسائر األهل واألقارب
لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† اليوم األحد في  14نيسان  2019يقام جناز لراحة المرحوم فهمي
جيليك باش لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته زكية

وأوالده سعيد وزكي وفؤاد وسيهان وعائالتهم ،ولشقيقه أديب ولسائر األهل
واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† البارحة يوم السبت في  13نيسان  2019اقتبل سر العماد المقدس

الطفل جييك ابن بريجيت ومايكل جيليك باش  ،نهنئ أهله وليحل نور
الرب يسوع في حياته.
† لقاء الشبيبة :يسرنا ان نعلمكم بعودة اجتماعات الشبيبة من اعمار ١٥

وحتى  ٢٣عاما ،حيث سيكون اول اجتماع اليوم االحد  ١٤نيسان الساعة

السابعة مساء .في صالتنا على هانري بوراسا نتمنى من الجميع تشجيع

ابناءهم للحضور والمشاركة.

† صدى السريان :يسر اخوية صدى السريان للشباب وبالتعاون مع شركة
نينار بروداكشن ان تعلمكم بإقامة حفل غداء عيد القيامة لرعية مار يعقوب
يوم العيد بعد القداس مباشرة في مطعم ليالي بيروت .سعر البطاقة 45

دوالر .وكهدية ألطفالنا األحباء يسرنا أن نعلمكم بالحصول على سعر
مخفض لألطفال بعمر من خمس سنوات وحتى عشر سنوات  25دوالر

للطفل ،كما نعلمكم بتوفر حضانة لألطفال بعمر  5سنوات وما دون بسعر

 15دوالر للطفل متضمنة وجبة وبرنامج العاب وتسالي لألطفال.
لالستعالم :مع كارلوس تشيكو  (438) 929-2616أو كنان نوركو

 (514) 604-4302أو سمر مقديس .(514) 465-6008

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 2019
الساعة
التاريخ
قداس الشعانين
 12:30ظهرا
األحد  21نيسان
الناهيرة
مساء
08:00
ً
صلوات اآلالم
مساء
08:00
االثنين 22والثالثاء 23واألربعاء 24
ً
الخميس  25نيسان

مساء
08:00
ً
مساء
08:00
ً

األحد  28نيسان

 12:30ظهرا

الجمعة  26نيسان
السبت  27نيسان

 9:00ليالً

خميس األسرار

الجمعة العظيمة
قداس القيامة
قداس القيامة

جميع القداديس والصلوات تقام في كنيسة سان مكسيم في الفال
Programme de la Semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2019
Date
Heure
Fête des Rameaux

12h30

)La Semaine Sainte (Nahire

20h00

Prières Semaine Sainte

20h00

Messe du Jeudi Saint

20h00

Jeudi 25 Avril

20h00

Vendredi 26 Avril

PÂQUES

21h00

Samedi 27 Avril

PÂQUES, Célébration Pascale

12h30

Dimanche 28 Avril

Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion

Dimanche 21 Avril
Lundi 22 Mardi 23
et Mercredi 24 Avr

Toutes les prières et les Masses seront à l’église St-Maxime, Laval

ندعوكم للمشاركة في كل المراسم الروحية لتنالوا النعمة والبركة
من ربنا يسوع المسيح ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

