ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(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 َينئِ ٍذ أ َْر َس َل َي ُسوعُ تِْل ِمي َذ ْي ِن قَائِالً لَهُ َماِ" :ا ْذ َه َبا إِلَى اْلقَ ْرَي ِة الَّتِي
ام ُك َماَ ،فلِْل َوْق ِت تَ ِج َد ِ
ان أَتَاناً َم ْرُبوطَةً َو َج ْحشاً َم َعهَا ،فَ ُح َّال ُه َما
َ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 قَ َ
ط ُ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 َّ ِ َِّ ِ
اص ِرة اْل َجلِ ِ
يل"
َُ
النب ُّي الذي م ْن َن َ
ُُ
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أحد الشعانين

التأمل اإلنجيلي:

نحتفل بأحد الشعانين أو دخول يسوع الى اورشليم المدينة التي يسكن
فيها شعب الرب وحقيقة استقبله كثير من الناس بالفرح والهتاف من

الجموع ،منهم من خلع ثيابه وطرحوها وفرشوها على اْلرض والبعض
أتوا بأغصان الزعف ووضعوها أمام يسوع وهتفوا
مبار ٌ ِ
ُوصَّنا ِفي
اسِم َّ
ك اْلتي بِ ْ
الرب وآخرون قالوا أ َ
َُ َ
الرب ينتظرون ملكاً أرضياً يخلصهم من عبودية

بصوت عالي مبارك
َعالِي .كان شعب
اْل َ
الرومان لهم ويجلس

على الكرسي وهم يكونون له عبيداً ،ولكن ليس ْلجل هذا جاء يسوع لقد
جاء ليس ليصير ملكاً أرضياً بل ملكاً روحياً يملك على حياتنا ويدخل
فيها ول يطلب منا ان نكون له عبيد بل أبناء أحباء على قلبه ،واليوم

عندما نريده أن يدخل الى قلبنا ماذا نطلب منه؟ الخالص من أمور
تضايقنا؟ أم من أشخاص؟ أـم هل نطلب منه ما جاء ْلجله وهو

خالصنا من عبودية الخطيئة وابليس ،وليبتهج الرب وليسر بهذا
الستقبال .ويقول الكتاب وفيما هو يقترب يسوع نظر الى المدينة

(اورشليم) بكى عليها .وبكى عند موت العا ازر ْلنه كان يحبه وبكى
على أورشليم ْلنه كان يحب شعبها يحب خاصته الشعب الذى صنع
معهم الكثير من العظائم ،وكثي اًر ما يصنعه معنا الرب اليوم ويخلصنا

من المحن فلنتذكر كل إحسناته ولنسلم له كل شيء ولنطلب منه بقلب

صادق أن يخلصنا من الخطيئة والشر ول نجعله يبكى علينا ْلنه يحبنا
اط ٍئ و ِ
اء بِ َخ ِ
فلنفرح قلبه فـتفرح السماء (ْل َّنه ه َك َذا ي ُكون فَرٌح ِفي السَّم ِ
احٍد
ُ
َ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ ٍ
ون إِلَى تَ ْوَب ٍة) نتمنى أن نأخذ
ين َب ًّا
ار لَ َي ْحتَ ُ
َيتُ ُ
اج َ
وب أَ ْكثََر م ْن ت ْس َعة َوتِ ْسع َ
هذه الخطوة ونقول له اْلن أوصنا أي خلصنا من عبودية الخطية وادخل
الى حياتنا فال نجعل يسوع يبكي علينا ْلنه يحبنا ويريد لنا الخالص.

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 1026
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال كندا

Dimanche 24 Avril, Fête des Rameaux : 12h30 à St-Maxime
قداس أحد الشعانين  12نيسان الساعة  21:20في 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  12نيسان الساعة  00:00مساء الجمعة العظيمة في كنيسة سان مكسيم.

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

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

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

األحد  2أيار الساعة  21:20قداس القيامة في كنيسة سان مكسيم في الفال
ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا البركة ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم

 +في يوم السبت الواقع في  02نيسان  6102انتقل إلى اْلخدار

السماوية المرحوم جرجس تنورجي ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولألولده حنا

وزوجته باتريسيا توبار ،وكاترين وزوجها جان خوري ،وسميرة وزوجها

جورج منصور ،وسيلڤا وزوجها عبد اْلحد قومي ،والياس وزوجته أن
ماري بونو ،وهيلدا وزوجها جاك توما ،وسميرة وزوجها جورج منصور،

وسمير وزوجته ليند ساينلر ،وأحفاده :طوني ،ناديا ماري روز ،جينيت،

جويل ،ديانا ،جنيفر ،فيكتوريا ،كاترين ،كبرئيل ،كبرئيل ،جيسيكا ،ميرنا،
إدي ،ماري آن .ولجميع اْلهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.

المجلس الملي:

 +بالتبرع من شركة  UPSوبالتعاون مع لجنة السيدات وملحمة جوزيف
كورية سوف نقوم بتوزيع معونات ْلخوتنا القادمين الجدد من سوريا،
فنرجو من الجميع تسجيل أسماؤهم مع أرقام هواتفهم لدى السيدة بولين

إسكندر 514-662-6051أو السيد نوري ايشوع .514-969-0677

 +نشكر جميع الذين تبرعوا كما نحث كل من يرغب أن يساعد أو
يساهم في جمع التبرعات والعطايا إلخوتنا تعبي اًر عن محبتنا 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 التصال :باْلب كميل

اسحق 514-927-1220 :أو باْلخ يعقوب طباخ .514-463-
6606

 +لمتابعة النشرة عبر اْلنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
اْلب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

