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فها أنا أُبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب .أنه ُولد لكم اليوم في مدينة
خلص هو المسيح الرب (لوقا )00-01 :2
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النص اإلنجيلي( :متى )02 – 0 :2
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ق َوأَتَْي َنا ل َن ْس ُج َد لَهُ»َ .فلَ َّما َسمعَ
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َن ِم ْن ِك َي ْخ ُرُج ُم َدبٌر َي ْرَعى َش ْعبِي إِ ْس َرائِ َ
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ق َع ِن َّ
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ِ
ِ
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َخبُِرونِي ،ل َك ْي آت َي أ ََنا أ َْي ً
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فَ ْو ُ
ث َك َ
الن ْج َم فَ ِرُحوا فَ َرًحا َعظ ً
الصبِ َّي َم َع َم ْرَي َم أُم ِه .فَ َخ ُّروا َو َس َج ُدوا لَهُ .ثَُّم فَتَ ُحوا
إِلَى اْل َب ْي ِتَ ،وَأر َْوا َّ
ِ
ِ
َن
ُكُن َ
وزُه ْم َوقَ َّد ُموا لَهُ َه َد َاياَ :ذ َهًبا َولَُب ًانا َو ُم ًّار .ثَُّم إِ ْذ أُوح َي إِلَْي ِه ْم في ُحْلٍم أ ْ
ط ِريق أ ْ ِ
ورتِ ِه ْم.
ص َرفُوا ِفي َ
الَ َي ْرِج ُعوا ِإلَى ِه ُير ُ
ود َسْ ،ان َ
ُخ َرى إلَى ُك َ
† التأمل اإلنجيلي  :من أقوال القديس مار أفرام السرياني
مريم العذراء هي الكرمة المثمرة التي من ثمرتها اإللهية أكلنا فانتقلنا من

الموت الى الحياة مريم هي السماء السرية الجديدة وهي السماء الحاملة

الالهوت .حملت مريم "النار في يديها .واحتضنت اللهيب بين زراعيها.
اعطت اللهيب صدرها كي يرضع وقدمت لذاك الذي يقوت الجميع لبنها.

سيد الكل دخلها فخرج انسانا .الرب دخلها فأصبح عبدا..

قالت مريم :إن الطفل الذي أحمله هو الذي يحملني ..ابن العالي جداً
في وصرت والدته كميالد ثان له ،ولدته وهو الذي ولدني بالميالد
سكن َّ

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 فانفجرت أبوابه ،فكيف احتوته أحشاء مريم؟

الحجر الذي على القبر تدحرج بقوة ،فكيف حملته ذراعا مريم؟ ميالدك

اإللهي ،يا رب ،قد وهب ميالدا للبشرية كلها ...ولدتك البشرية حسب

الجسد ،وأنت ولدتها حسب الروح المجد لك يا من صرت طفال لكي
تجعل الكل جديدا.

† تهنئة من القلب باسم راعي األبرشية المطران أثناسيوس إيليا باهي
واألب كميل اسحق كاهن الرعية إلى شمامسة وشماسات ومؤسسات

كنيستنا فرداً فرداً ،وكذلك إلى جميع أبناء رعية مار يعقوب النصيبيني

في مونتريـال .أعاده اهلل عليكم جميعاً بالخير والبركة ووفقنا جميعاً لما
فيه بناء الكنيسة ومجد اسمه القدوس .كل عام وأنتم بخير.

† حفلة رأس السنة :يسر المجلس الملي أن يعلن إقامة حفل آخر
إضافي لرأس السنة للذين لم يتمكنوا من االشتراك بالحفلة األولى التي
اكتمل عددها ،لذا سيقام حفل آخر في صالتنا على هنري بوراسا فمن
يرغب الحضور والمشاركة الرجاء االتصال بالس ـ ـيد شـ ـ ـ ـمعون صليبا على

الرقم 514-449-954 :علماً أن ثمن الدخول للحفل مع بطاقة

اليانصيب هو  $ 52ولكل شخص له الحق أن يجلب معه طعامه
ومشروبه لتلك الليلة فنحث كل من يرغب الحضور حجز بطاقته بأسرع

وقت وشك اًر لتشجيعكم ومساهمتكم.
† قداس عيد الميالد المجيد وقداس رأس السنة المباركة:
سيقام قداس رأس السنة وختانة الرب وتذكار مار غريغوريوس

وباسيليوس يوم الثالثاء في  1كانون الثاني في الساعة  1::1ظه اًر في
كنيسة سانت مكسيم في الفال ،كل عيد ميالد مجيد ورأس سنة مباركة

بالمحبة والخير والسالم للكنيسة المقدسة ورعاتها وخدامها ومؤمنيها
وللعالم أجمع.

† االشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع اشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة بتسديد التزامكم تجاه

بيت الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع  $121كامالً ،بل كل عائلة حسب

طاقتها ،بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته.

† صدى السريان :يسر أخوية صدى السريان للشباب ان تعلمكم بافتتاح
النادي السرياني لموسم الشتاء  511٢وذلك في ثاني يوم جمعة من كل

شهر ،الساعة السابعة مساء .نتمنى من الجميع المشاركة والحضور.

† تقويم الكنيسة لعام  :2109اليوم 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

