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

النص اإلنجيلي( :يوحنا )11–1 :9
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ين:
يما ُه َو ُم ْجتَ ٌاز َأرَى إِ ْن َس ًانا أ ْ
َع َمى ُم ْن ُذ ِوالَ َدته ،فَ َسأَلَهُ تَالَمي ُذهُ قَائل َ
َوف َ
اب َي ُسوعُ:
" َيا ُم َعلِّ ُمَ ،م ْن أ ْ
َخطَأَ :ه َذا أ َْم أ ََب َواهُ َحتَّى ُولِ َد أ ْ
َج َ
َع َمى؟" .أ َ
ِ
ِ ِِ
َخطَأَ والَ أَبواهِ ،
َع َم َل
لك ْن لِتَ ْ
َن أ ْ
ظهَ َر أ ْ
َع َما ُل اهلل فيهَ .ي ْن َبغي أ ْ
"الَ ه َذا أ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
َن
أْ
َح ٌد أ ْ
ين الَ َي ْستَطيعُ أ َ
َع َما َل الذي أ َْر َسلَني َما َد َام َنهَ ٌارَ .يأْتي لَْي ٌل ح َ
يعم َل .ما ُدم ُ ِ
ِ
ور اْل َعالَِم" .قَا َل ه َذا َوتََف َل َعلَى
َ ْ
ت في اْل َعالَم فَأ ََنا ُن ُ
ََْ
األ َْر ِ
طلَى بِالطِّ ِ
َع َمىَ .وقَا َل
ص َن َع ِم َن التُّْف ِل ِط ًينا َو َ
ين َع ْي َن ِي األ ْ
ض َو َ
ِ
َِّ
ِ ِ
لَه" :ا ْذه ِب ْ ِ ِ
ضى
َ
اغتَس ْل في بِ ْرَكة سْل َو َام" الذي تَ ْفس ُيرهُُ :م ْر َس ٌل ،فَ َم َ
ُ
َِّ
اغتَس َل وأَتَى ب ِ
ان
ص ًا
َ
ين َك ُانوا َي َرْوَنهُ قَ ْبالً أََّنهُ َك َ
ان َوالذ َ
ير .فَاْل ِج َير ُ
َو ْ َ َ
َِّ
ون
ان َي ْجلِ ُس َوَي ْستَ ْع ِطي؟" َ
أْ
آخ ُر َ
َع َمى ،قَالُوا" :أَلَْي َس ه َذا ُه َو الذي َك َ
َما ُه َو فَقَا َل" :إِِّني أ ََنا ُه َو".
ون" :إَِّنهُ ُي ْشبِهُهُ"َ .وأ َّ
قَالُوا" :ه َذا ُه َو"َ .و َ
آخ ُر َ

اب َذا َ
ت َع ْي َنا َ
فَقَالُوا لَهَُ " :ك ْي َ
ف ْانفَتَ َح ْ
ك وقَا َل" :إِ ْن َس ٌ
ان ُيقَا ُل لَهُ
َج َ
ك ؟" أ َ
ب إِلَى بِ ْرَك ِة ِسْل َو َام
ص َن َع ِط ًينا َوطَلَى َع ْي َن َّيَ ،وقَا َل لِي :ا ْذ َه ْ
َي ُسوعُ َ
وْ ِ
ت".
ت َو ْ
ص ْر ُ
اغتَ َسْل ُ
ض ْي ُ
اغتَس ْل .فَ َم َ
ت فَأ َْب َ
َ
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أحد شفاء األعمى

التأمل اإلنجيلي:
هنا نرى المسيح الكلمة األزلي الذي كان عند اهلل بل هو اهلل معلناً ذاته في الكلمة

تجاه جميع الناس ،وكالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان" .والنور يضيء في

الظلمة والظلمة لم تدركه .أعلن ان فيه أي في الرب يسوع وحده القوة لكي يوصل
النور لهؤالء الذين في الظلمة بأن قال "أنا نور العالم" كان الشخص األعمى أميناً

في شهادته للرب يسوع ،لم يكن لديه كثير ولكنه كان أميناً في النور الذي أعطى

له ،وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على نور أكثر ،ألن كل من عنده يعطي

ويزداد ،وكان األمر المؤثر عليه هو عمل المسيح على الصليب وتضحيته بنفسه
ألجلنا لغفران خطايانا هو الذي قادنا إلى معرفة شخصه ،كان النور الحقيقي

الذي ينير كل إنسان آتيًا إلى العالم" :أي النور الذي ينير على كل إنسان
ويكشف حالته من الشر .البعض قبلوه فأشرق في أعينهم وقلوبهم النور مثل هذا

األعمى والبعض اآلخر رفضوه وظلوا في حالة الخطية والظالم والعمى الروحي

وهكذا أوقعوا أنفسهم تحت الدينونة "وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم

وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ألن أعمالهم كانت شريرة" .والرب بكالمه
الذي جاء بعد ذلك فسر الدينونة إذ قال "حتى يبصر الذين ال يبصرون ويعمى

الذين يبصرون" أولئك الذين حالتهم كحالة ذلك األعمى ويشعرون أنهم في الظالم
المدعون
ومحتاجون إلى النور يبصرون ويضيء بين جفونهم وقلوبهم النور ،وأما ّ

بالبصر والمعرفة مثل الفريسيين يزدادون ظالماً ويقعون تحت الدينونة .والذين

يرفضون هذه الك ارزة تصبح لهم رائحة موت تؤدي بهم إلى الدينونة األبدية،

والذين يقبلونها تصبح لهم رائحة حياة ،وتجعلهم ينالون الحياة األبدية .الذين
يرفضون الك ارزة هم " الذين فيهم إله الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئال
تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح" .فقال لهم الرب يسوع "لو كنتم عمياناً لما

كانت لكم خطية" أي لو كنتم بدون ضمير وبدون عقل مميز لما كانت لكم خطية
برفضكم النور ،ولكن لكم الضمير والعقل الذي يستطيع أن يميز لوال إرادتكم

يدعون أنهم يبصرون ،ولذلك فخطيتهم باقية .إن الفريسيين
المتمردة .كانوا ّ
كغيرهم من البشر محكوم عليهم من أقوالهم.

Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2016

Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes à Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 1016
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال كندا
Dimanche 24 Avril, Fête des Rameaux : 12h30 à St-Maxime
قداس أحد الشعانين  12نيسان الساعة  11:20في كنيسة سان مكسيم.

Dimanche 24 Avril, la Semaine Sainte. 20h00, à St-Maxime

األحد  12نيسان الناهيرة الساعة  00:00مساء في كنيسة سان مكسيم.

Lundi 25 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa.

اإلثنين  12نيسان الساعة  00:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا.

Mardi 26 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa.

الثالثاء  16نيسان الساعة  00:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا.

Mercredi 27 Avril, 20h00, au centre H. Bourassa.

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

Jeudi 28 Avril, Messe du Jeudi Saint. 20h00, à St-Maxime

الخميس  10نيسان الساعة  00:00مساء خميس األسرار في كنيسة سان مكسيم.

Vendredi 29 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion (20h00, à l’église St-Maxime, Laval).

الجمعة  19نيسان الساعة  00:00مساء الجمعة العظيمة في كنيسة سان مكسيم.

Samedi 30 Avril, PÂQUES, 22h00, à St-Maxime, Laval.

السبت  20نيسان الساعة  10:00ليال ،قداس القيامة في كنيسة ســـان مكســيم.

Dimanche 1 Mai, Dimanche de PÂQUES, Célébration Pascale
(12h30, à l’église St-Maxime, Laval).

األحد  1أيار الساعة  11:20قداس القيامة في كنيسة سان مكسيم في الفال
ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا البركة ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم

 +في يوم الجمعة الماضي  8نيسان  1026انتقل إلى األخدار السماوية

المرحوم سيمون شربجي ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته السيدة أنجيل
طاشجي ولألوالده عبود ،صوفي ،أنطوان ،داني ،بول ونويل شربجي واخوته

جورج ،مانيل وأليس ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.

المجلس الملي:
Le comité des femmes de l'église Syriaque

+

Orthodoxe à Montréal, vous invite à une soirée pour
la fête des mères soit le 7 mai à 21h00 au restaurent
Al Sultan à Laval. Le prix de billet est de 35 $. Pour
réservation, voir Mme Helen Aziz, Rima Issa.
مساء تدعوكم جمعية
 +بمناسبة عيد األم وبتاريخ  7أيار الساعة التاسعة
ً
السيدات لكنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس إلى سهرة عائلية في مطعم
السلطان في الفال سعر البطاقة  53دوالر ،للحجز مع السيدة هيلين عزيز،
وريما عيسى.
 +نشكر جميع الذين تبرعوا كما نحث كل من يرغب أن يساعد أو يساهم في
جمع التبرعات والعطايا ألخوتنا المحتاجين كي نشعرهم بحبتنا واهتمامنا بهم
أن يتصل بنا ،ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والمحبة وكافأكم اهلل أضعاف
عطاياكم وتبرعاتكم ومنح الجميع الصحة والعافية والتوفيق والنجاح ،للمسـاعدة
بالعمل أو التبرع الرجاء االتصال :باألب كميل اسحق 514-927-1220

أو باألخ يعقوب طباخ .514-463-6606

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

