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

آية العدد :فها أنا أُبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب .أنه ُولد لكم اليوم
خلص هو المسيح الرب (لوقا .)11-10 :2
في مدينة داود ُم ُّ

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ

مــيــالد مجـيـد

Joyeux Noël

ولد المسيح ،هللويا .عمانوئيل هللا معنا آمين.
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عيد الميالد المجيد

النص اإلنجيلي( :متى )12 – 1 :2
ِ
ِِ
وَل َّما ولِد يسوع ِفي بي ِت َلح ِم اْليه ِ ِ ِ
وس
وديَّة ،في أَيَّا ِم ه ُير ُ
ود َس اْل َملكِ ،إ َذا َم ُج ٌ
َ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َ ُ
ِق َق ْد جاءوا ِإَلى أُورَشلِ ِ ِ
ِم َن اْلم ْشر ِ
ود َملِ ُك اْل َي ُهوِد؟
ين« :أ َْي َن ُه َو اْل َم ْوُل ُ
يم َقائل َ
َ
ُ َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
َفِإَّن َنا أرَي َنا َنجمه ِفي اْلم ْشر ِ
ود ُس اْل َملِ ُك
ِق َوأَتَْي َنا ل َن ْس ُج َد َل ُه»َ .فَل َّما َسم َع ه ُير ُ
َْ َُْ
َ
ِ
ِ
طرب وج ِميع أُورَشِليم معهَ .فجمع ُك َّل رؤس ِ
اء اْل َكه َنة وَكتََبة َّ
الش ْعب،
ْ
اض َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
ََُ
وسأََلهم« :أَين يوَلد اْلم ِسيح؟» َفَقاُلوا َلهِ «:في بي ِت َلح ِم اْليه ِ ِ
هك َذا
وديَّة .ألََّن ُه َ
ُ
َْ
َ َ ُْ َْ ُ ُ َ ُ
ْ َُ
ِ
ِ
الص ْغرى بين رؤس ِ
وب ِب َّ
اء
النِب ِيَ :وأ َْنت َيا َب ْي َت َل ْحمٍ ،أ َْر َ
َم ْكتُ ٌ
ض َي ُهوَذا َل ْست ُّ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ
ِ ٍِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ود ُس
يل» .ح َينئذ َد َعا ه ُير ُ
َي ُهوَذا ،ألَ ْن م ْنك َي ْخ ُرُج ُم َدبٌر َي ْرَعى َش ْعبي إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ان َّ
ظ َه َر .ثُ َّم أَ ْرَسَل ُه ْم ِإَلى َب ْي ِت
الن ْج ِم َّالِذي َ
وس س ًّراَ ،وتَ َحَّق َق م ْن ُه ْم َزَم َ
اْل َم ُج َ
يق َع ِن ا َّ ِ
صوا ِبالتَّْد ِق ِ
لصب ِيَ .و َمتَى َو َج ْدتُ ُموهُ
َل ْحمٍَ ،وَق َ
ال« :ا ْذ َهُبوا َوا ْف َح ُ
ِ
ِ
َس ُج َد َل ُه»َ.فَل َّما َس ِم ُعوا ِم َن اْل َملِ ِك َذ َهُبوا.
َفأ ْ
َخِب ُروِني ،ل َك ْي آت َي أ ََنا أ َْي ً
ضا َوأ ْ
َّ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِق َّ
ان
ف َف ْو ُقَ ،ح ْي ُث َك َ
اء َوَوَق َ
َوإِ َذا الن ْج ُم الذي َأرَْوهُ في اْل َم ْشر َيتََقد ُم ُه ْم َحتى َج َ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
يما ِجًّداَ .وأَتَ ْوا ِإَلى اْل َب ْي ِتَ ،وَأرَْوا
الصب ُّيَ .فَل َّما َأرَْوا الن ْج َم َفرُحوا َف َرًحا َعظ ً
الصِبي مع مريم أ ِ ِ
وزُه ْم َوَقَّد ُموا َل ُه َه َد َايا:
ُمهَ .ف َخ ُّروا َو َس َجُدوا َل ُه .ثُ َّم َفتَ ُحوا ُكُن َ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ود َس،
َن الَ َي ْرِج ُعوا ِإَلى ه ُير ُ
َذ َهًبا َوُل َب ًانا َو ُم ًّرا .ثُ َّم ِإ ْذ أُوح َي ِإَل ْي ِه ْم في ُحْل ٍم أ ْ
ط ِريق أ ْ ِ
ورِت ِه ْم.
ص َرُفوا ِفي َ
ُخ َرى إَلى ُك َ
ْان َ
† التأمل األنجيلي  :من أقوال القديس مار أفرام السرياني
مريم العذراء هى الكرمة المثمرة التى من ثمرتها اإللهية أكلنا فإنتقلنا من

الموت الى الحياة مريم هى السماء السرية الجديدة وهى السماء الحاملة
الالهوت  .حملت مريم "النار"فى يديها .واحتضنت اللهيب بين زراعيها.

اعطت اللهيب صدرها كى يرضع وقدمت لذاك الذى يقوت الجميع لبنها .

سيد الكل دخلها فخرج انسانا .الرب دخلها فأصبح عبدا ..قالت مريم:

في وصرت
إن الطفل الذي أحمله هو الذي يحملني ..ابن العالي جداً سكن َّ

والدته كميالد ثان له ،ولدته وهو الذي ولدني بالميالد الثاني .لم تبعد

قدرتك عني فلقد كنت في داخلي ،وأيضاً كنت خارجاً عني ...هل أدعوك

ابناً؟ هل أدعوك أخاً؟ هل أدعوك رباً؟ انني أختك من بيت داود أبينا،

وأيضاً أمك ألني حبلت بك .وعروساً لك بتقديسك لي ،وعبدتك ألنك

اشتريتني بدمك وابنتك اذ عمدتني بالماء أنت إلهاً لمن يعترف بك ،ورباً
للذي يخدمك ،وأخاً للذي يحبك ألنك تربح الكل ..أحشاء الجحيم أدركته

فإنفجرت أبوابه ،فكيف احتوته أحشاء مريم؟ الحجر الذي على القبر تدحرج
بقوة ،فكيف حملته ذراعا مريم؟ ميالدك اإللهي ،يارب ،قد وهب ميالدا

للبشرية كلها ...ولدتك البشرية حسب الجسد ،و أنت ولدتها حسب الروح
المجد لك يا من صرت طفال لكي تجعل الكل جديدا.
† تهنئة من القلب إلى نيافة راعي األبرشية نيافة المطران مار

أثناسيوس إيليا باهي طالبين لك من الرب نعمة فوق نعمة .كذلك نعايد
األب كميل اسحق كاهن رعيتنا ونتمنى له وللعائلة نعمة من الرب

ليواصل خدمة رعيته بإخالص ومخافة هللا .وأيضاً ُنعايد شمامسة
ومؤسسات كنيستنا فرداً فرداً ،وكذلك جميع أبناء رعية مار يعقوب

النصيبيني في مونتريـال .أعاده هللا عليكم جميعاً بالخير والبركة ووفقنا

جميعاً لما فيه بناء الكنيسة ومجد اسمه القدوس .كل عام وأنتم بخير.

† بمناسبة أعياد الميالد المجيدة أقام مركز قنشرين للتعليم المسيحي
والكورال للصغار ببركة نيافة الحبر الجليل مار أثناسيوس إيليا باهي

وحضور األب كميل اسحق حفل لترانيم الميالد بالسريانية والعربية
والفرنسية واالنكليزية وذلك يوم السبت في  23ديسمبر الماضي في صالة

مار يعقوب النصيبيني على بولفار هنري بوراسا ،كما زار مار زوخي
بالسريانية اي بابا نويل األطفال ووزع عليهم الهدايا في جو من الفرح

والمحبة والبهجة بعيد ميالد ربنا يسوع المسيح بالجسد ،كل الشكر لكل من

ساهم في إنجاح هذا الحفل وخاصة جمعية السيدات.

† قداس رأس السنة المباركة :سيقام قداس رأس السنة الميالدية في أول

يوم من السنة عام  2018في يوم األثنين  2:30 PMظه اًر ،وختانة

الرب وتذكار مار غريغوريوس وباسيليوس في كنيسة سانت مكسيم في
الفال ،كل عيد ميالد مجيد ورأس سنة مباركة بالمحبة والخير والسالم

للكنيسة المقدسة ورعاتها وخدامها ومؤمنيها وللعالم أجمع.
عنوان كنيسة سانت مكسيم:
3700 Boul. Levesque Ouest. Laval, H7V 1E8, QC

† اإلشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع إشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة بتسديد إلتزامكم تجاه بيت

الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع  $150كامالً ،بل كل عائلة حسب طاقتها،
بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته.

† تقويم الكنيسة لعام  :2018اليوم تستطيعون الحصول على تقويم

الكنيسة الذي تصدره النيابة البطريركية السريانية األرثوذكسية في كندا.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

