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

النص اإلنجيلي( :لوقا )41-41: 41
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
وبى لِ َم ْن َي ْأ ُك ُل ُخ ْب ًاز
ين قَا َل لَهُ«:طُ َ
َفلَ َّما َسم َع ذل َك َواح ٌد م َن ا ْل ُمتَّكئ َ
ِفي ملَ ُك ِ ِ
ِ
يما َوَد َعا
وت الل» .فَقَا َل لَهُ«:إِ ْن َس ٌ
صَن َع َع َش ً
ان َ
اء َعظ ً
َ
ِ
ِ ِ
يرين ،وأَرس َل ع ْب َده ِفي س ِ
ِ
ين :تَ َعالَ ْوا
َ َ
اعة ا ْل َع َشاء لَيقُو َل ل ْل َم ْد ُع ِّو َ
َكث ِ َ َ ْ َ َ ُ
ُع َّدَ .ف ْابتَ َدأَ ا ْلج ِميع بِ أر ٍ ِ ٍ
َن ُك َّل َشي ٍء قَ ْد أ ِ
أل َّ
ال
ون .قَ َ
ْي َواحد َي ْستَ ْعفُ َ
َ ُ َ
ْ
َخ ُرَج َوأ َْنظَُرهُ.
َن أ ْ
ت َح ْقالًَ ،وأََنا ُم ْ
لَهُ األ ََّو ُل :إِِّني ا ْشتََرْي ُ
ضطٌَّر أ ْ
اج َبقَ ٍر،
ت َخ ْم َسةَ أ َْزَو ِ
َن تُ ْع ِفَينِيَ .وقَ َ
َسأَلُ َ
ال َ
آخ ُر :إِِّني ا ْشتََرْي ُ
ك أْ
أْ
ِ
وأََنا َم ٍ
ت
َن تُ ْع ِفَينِيَ .وقَ َ
َسأَلُ َ
ال َ
آخ ُر :إِِّني تََزَّو ْج ُ
ك أْ
اض أل َْمتَحَنهَا .أ ْ
َ
َجيء .فَأَتَى ِ
ك َ ِ
بِام أرٍَةَ ،فِل ِ
ذل َ
ذل َ
ك ا ْل َع ْب ُد َوأ ْ
َخَب َر َسي َ
ال أَ ْقد ُر أ ْ
ِّدهُ
َن أ ِ َ
َْ
بِذلِ َ ِ ِ ٍ ِ
ب َر ُّ
اخ ُرْج َعا ِجالً إِلَى
ب ا ْلَب ْي ِتَ ،وقَا َل لِ َع ْب ِد ِهْ :
ك .ح َينئذ َغض َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ع َوا ْل ُع ْرَج
ين َوا ْل ُج ْد َ
َش َو ِارِع ا ْل َمد َينة َوأ َِزقَّتهَاَ ،وأ َْدخ ْل إِلَى ُهَنا ا ْل َم َساك َ
ضا
َوا ْل ُع ْم َي .فَقَا َل ا ْل َع ْب ُدَ :يا َسي ُ
َم ْر َ
وج ُد أ َْي ً
تَ ،وُي َ
ِّد ،قَ ْد َ
ص َار َك َما أ َ
ُّ
ق والسِّياج ِ
ات َوأَْل ِزْمهُ ْم
ِّد لِ ْل َع ْب ِدْ :
ان .فَقَا َل السَّي ُ
َم َك ٌ
اخ ُرْج إِلَى الط ُر ِ َ َ َ
ول حتَّى يمتَلِئ ب ْيتِي ،ألَِّني أَقُو ُل لَ ُكم :إَِّنه لَ ْيس و ِ
بِ ُّ
اح ٌد ِم ْن
الد ُخ ِ َ َ ْ َ َ
ْ ُ َ َ
الر َج ِ
وق َع َشائِي».
ك ِّ
أُولئِ َ
ين َي ُذ ُ
ال ا ْل َم ْد ُع ِّو َ
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التأمل اإلنجيلي:

المتعبين ،والثقيلي األحمال ،وأنا أريحكم ليس سوى الل
تعالوا َّ
إلي يا جميع ُ
ِ
عشائه لم يصرف أحدهم فارًغا.
ظاهر في الجسد .لو تاب الجميع وأتوا إلى
ًا
وملذ ِ
فاألشغال اليوميَّة واالعتناء باألوالد ومحبة العالم َّ
اته إلى خالف ذلك
من أمور هذه الحياة تلهي الناس وتشغل قلوبهم وتحرمهم خالص نفوسهم

ُّ
الر َّ
ب إنما يذكر بعض
والحياة األبدية .ومما
يستحق االعتبار هنا أن َّ

التزوج
األشياء التي نعرف أنها جائزة في محلها ألن شراء حقل أو بقر أو ُّ

أمور
بامرأة ليست خطية بذاتها ولكن من رداءة قلب اإلنسان يمكن أن ًا
محللة تلهينا وتعيقنا عن التوبة واإلتيان إلى المسيح .لننظر إلى إلزام
ِ
لعبده اخرج عاجالً إلى شوارع المدينة
رب البيت
البعض بالدخول كقول ّ
وأزقَّتها وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي .فلذلك احتجنا إلى

ويجلسنا في بيت
عمل الروح القدس ليُحيينا ويأتي بنا إلى المسيح باإليمان ُ
الل لكي نتمتع بعشائ ِه .فالدعوة وحدها إنما تُبرهن إثم اإلنسان أكثر وأن ال

ِ
احد من أولئك
عالج
لمرضه إالَّ بنعمة الل ،ألني أقول لكم :أن ليس و ٌ
الرجال المدعوين يذوق عشائي .يعني أن ليس لمثل هؤالء نصيب في
المسيح والبركات المقترنة مع اإليمان ِ
به.
ُ
 +اليوم األحد في  52آب  5102اقتبلت سر العماد المقدس أليكسا إبنة

مارك حمزو وكرستين أبو عسلة ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في

حياتها.

المجلس الملي:
 +أع ازءنا ابناء الرعية األفاضل ،يسرنا أن نعلن لكم برنامج زيارة قداسة
بطريركنا المعظم موران مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق والرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم.

برنامج الزيارة في الفترة ما بين  10-15أيلول .5102
 األربعاء 4 :أيلول 4142 :02:02وصول قداسته إلى مطار دورفال .

 02:11إلى  :02:21صالة الشكر في مركز األبرشية .
 03:21إلى  :50:21الترحيب بقداسته في مركز األبرشية بمشاركة رجال

الدين من الكنائس الشقيقة ،أطفال مركز قنشرين للتعليم المسيحي ،أطفال
مدرسة اللغة السريانية والتراتيل ،أعضاء الكورال ،أعضاء لجان الكنيسة ،أبناء

رعية الكنيسة.
 -الخميس 3 :أيلول 4142

زيارة قداسته لكنيسة القديس مار أفرام في شيربروك .

 -الجمعة 1 :أيلول 4142

 :02:21مؤتمر صحفي :فندق الشيراتون ،الفال .

 :51:11مأدبة عشاء في فندق شيراتون الفال ،سعر التذكرة  52دوالر.
 -السبت 2 :أيلول 4142

 :02:11اجتماع في مركز األبرشية مع لجنة شباب الكنيسة .
 :05:21 - 00:11غداء باربكيو سعر التذكرة :الكبار  $ 02واألطفال $ 5
 -األحد 6 :أيلول 4142

 :00:11االحتفال بالقداس اإللهي في كنيسة سانت  -ماكسيم في الفال نرجو
أن تجمعنا هذه الزيارة المقدسة اليوم بأعداد كبيرة بإيمان ومحبة لالحتفال
والترحيب بقداسة بطريركنا المحبوب .تحيات المجلس الملي لكنيسة مار
يعقوب النصيبيني  .للحجز والحصول على البطاقات:
يرجى االتصال بالسيد جيلبرت قرياقوس على الرقم 514-825-6409 :
+ Chers paroissiens. C'est avec grand plaisir qu'on
vous annonce la visite de notre Patriarche Moran Mor
Ignatius Aphrem II, Patriarche d’Antioche et tout

l'orient et chef suprême de l’Église Syriaque
Orthodoxe dans le monde.
La visite se déroulera du 2 au 6 Septembre 2015.
-Mercredi, le 2 septembre 2015:
13h15 : Arrivée de sa Sainteté à l'aéroport Dorval
15h00 - 15h30 : Prière de Remerciement au centre
communautaire
19h30 - 21h30: Accueil au Centre communautaire:
Clergés des autres églises, les enfants de l’école de
samedi et Dimanche, les membres de chorale, les
membres des comités et Les paroissiens de l’église.
-Jeudi, le 3 septembre 2015 :
Visite de sa Sainteté à Saint-Éphrem, Sherbrooke.
-Vendredi, le 4 septembre 2015 :
13h30 : Conférence de Presse : Hôtel Sheraton Laval
20h00 : Banquet à l'hôtel Sheraton Laval.
Prix du Bllet 85$*
-Samedi, le 5 septembre 2015 :
13h00 : Rencontre au centre communautaire avec les
Jeunes de l’Église Saint-Jacques
14h00-18h30 : Dîner communautaire
Prix du Billet : Adulte 15$* Enfant 8$
-Dimanche, le 6 septembre 2015 :
14h00 : Célébration de la messe divine à l’Église
Saint–Maxime à Laval Que cette visite bénie nous
réunit en grand nombre par la bonne foi, pour
célébrer la bienvenue de notre Patriarche bien-aimé.
Cordialement. Le conseil d’administration de l’Église
Saint-Jacques.
Pour les Billets, veuillez svp contacter :
Mr Gilbert Kiriakos au : 514-825-6409
 لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف+

www.SyrianOrthodoxChurch.com األب كميل إسحق

