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آية العدد :اهلل لنا ملجأ وقوة (المزامير .)1 :64
النص اإلنجيلي (متى  12 :21ـــ :)13
َّة وتَجِد ٍ
ُّ ِ ٍ
ِِ
يف ُيغفَُر لِ َّلن ِ
يف َعلَى
اسَ ،وأ َّ
َما التَّجِد ُ
لذل َك أَقُو ُل لَ ُكمُ :كل َخطي َ
ال َكلِمةً َعلَى اب ِن ِ
الرو ِح َفلَن ُيغفَ َر لِ َّلن ِ
اإلن َس ِ
َما
ُّ
ان ُيغفَُر لَهَُ ،وأ َّ
اسَ .و َمن قَ َ َ
الرو ِح القُ ُد ِ
س َفلَن ُيغفَ َر لَهُ ،الَ ِفي ه َذا ال َعالَِم َوالَ ِفي
ال َعلَى ُّ
َمن قَ َ
ِ ِ
ِّدةً وثَمرَها َجيِّداً ،أ َِو اج َعلُوا َّ
َّ
الش َج َرةَ َرِدَّيةً َوثَ َم َرَها
اآلتي.اج َعلُوا الش َج َرةَ َجي َ َ َ َ
اعي! َكي َ ِ
الشجرةُ .يا أَوالَ َد األَفَ ِ
ون أَن
َرِدياً ،ألَن ِم َن الثَّ َم ِر تُع َر ُ
ف َّ َ َ َ
ف تَقد ُر َ
تَتَ َكلَّموا بِالصَّالِح ِ
ات َوأَنتُم أَش َرٌار؟ فَِإَّنهُ ِمن فَضلَ ِة ال َقلب َيتَ َكلَّ ُم الفَ ُم.
َ
ُ
اَ ِإلنسان الصَّالِح ِمن ال َكن ِز الصَّالِ ِح ِفي ال َقلب يخ ِرج الصَّالِح ِ
ات ،و ِ
ان
َ
ُ ُ
اإلن َس ُ
ُ َ
َ ُ
َ
الشرور .و ِ
ُّ
الشِّرير ِم َن ال َكن ِز ِّ
ِّ
الشِّر ِ
لكن أَقُو ُل لَ ُكم :إِ َّن ُك َّل َكلِ َم ٍة
ُ
ير ُيخ ِرُج ُ َ َ
َّ ٍ
َّ
الد ِ
ون َعنهَا ِح َساباً َيوَم ِّ
ك
ين .ألََّن َ
اس َسو َ
ف ُيعطُ َ
َبطالَة َيتَ َكل ُم بِهَا النَّ ُ
ِ
ِ
ان".
بِ َكالَم َك تَتََب َّرُر َوبِ َكالَم َك تُ َد ُ
حكمة العدد :ال أدري ما تحمله لي األيام ،لكن ثقتي أن اهلل معي
تكفيني.
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األحد السابع بعد الدنح

قصة العدد :صندوق الهموم (األخ فادي خميس عن الفايسبوك)
الحظ أحد المؤمنين أنه يحمل هموماً كثيرة ،وأن ارتباكه ال يحل المشاكل

بل ُيعقدها ،فقرر أن يخصص يوم الخميس من كل أسبوع ُليعالج فيه
همومه ،ودعاه :نادي الخميس للهموم.
كان إذا ما صارعه فكر ،وشعر بقلق يكتب أفكاره على ورقة ويلقيها في

صندوق الهموم ،ويضع الصندوق أمامه ليصلي لكي يمأل اهلل قلبه فرحاً.
وفي كل خميس إذ يفتح صندوق الهموم ويق أر ما كتبه يجد أغلب األمور

فعال ،بهذا تعلم أن يصلي وال يقلق.
قد ُحلت ً
إخوتنا :أمران ينبغي أال نقلق عليهما،أولهما :األمور التي ال نستطيع
حلها ،فيجب أن نضعها أمام اللَّه في الصالة .ثانيهما :األمور التي
يمكننا معالجتها ،فإننا نعملُ ،متكلين على نعمة اهلل العاملة فينا.
 +اليوم يقام جناز األربعين للمرحومة لوسيا ساعاتي خوري ،والدة السادة
ايلي وألفريد وفريدة وجان .للفقيدة الرحمة ،ولكم من بعدها طول البقاء.

 +األحد القادم يقام جناز األربعين للمرحومة ماري كورية دحو .للفقيدة
الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.

 +االتحاد الملكي في مونتريـال يدعوكم إلى أمسية صالة تحت عنوان
"ألجلك سوريا ُنصلي السالم" وذلك في الساعة السابعة من مساء السبت
القادم  4آذار في كنيسة سان سوفور على العنوان10025 Boul. de :

 .l' Acadieرسم الدخول  $40تخصص لمساعدة المسيحيين في

سوريا.علماً أن األب الفاضل كميل اسحق كاهن رعيتنا سوف ُيمثل
كنيستنا بفقرة ترانيم.

 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية يصادف يوم الخميس  42شباط تذكار
البطريرك مار سويريوس الكبير.

 +صوم نينوى

غداً االثنين يبدأ صوم نينوى لمدة ثالثة أيام ،لغاية يوم األربعاء 42
شباط حيث يقام القداس اإللهي في صالة كنيستنا ـ ـ هنري بوراسا في
تمام الساعة  10صباحاً .صياماً مقبوالً ،وكل عام وأنتم بخير.
 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  12شباط  .$)436( 4013كذلك
صحيفة سالم اهلل (شلوميل) تبرعت بمبلغ .$40
قرأت لك من سفر يونان 2 :1( :ــ )6
1
ف الح ِ
ب إِل ِه ِه ِمن جو ِ
الر ِّ
ت ِمن
ان إِلَى َّ
وتَ ،وقَ َ
الَ " :د َعو ُ
صلَّى ُي َ
ُ
َ
ون ُ
فَ َ
ت ِمن جو ِ
ِ
ِ
الر َّ
ت
ض ِيقي َّ
ف الهَ ِاوَي ِة ،فَ َس ِمع َ
ص َرخ ُ
َ
ب ،فَاستَ َج َابنيَ .
3
طرحتَنِي ِفي العم ِ ِ
َ ِ
ط بِي َنهٌر.
َحا َ
ق في َقل ِب البِ َح ِار ،فَأ َ
ُ
صوتي .ألََّن َك َ َ
6
ت :قَد طُ ِرد ُ ِ
ِ
ِ
َم ِام َعي َني َك.
َّاراتِ َك َولُ َج ِج َك .فَ ُقل ُ
َج َازت فَوقي َجميعُ تَي َ
ت من أ َ
ِِ
النف ِ
ود أَنظُُر إِلَى َهي َك ِل قُد ِس َك4.قَِد اكتََنفَتنِي ِم َياهٌ إِلَى َّ
َحاطَ
َع ُ
س .أ َ
َولكنَّني أ ُ
4
ت إِلَى أَس ِاف ِل ال ِج َب ِ
بِي َغمٌر .التَ َّ
يق
الَ .م َغالِ ُ
ب ال َبح ِر بِ َأر ِسيَ .ن َزل ُ
ف ُعش ُ
َ
األَر ِ
الر ُّ
ب إِل ِهي.
ت ِم َن ال َوه َد ِة َح َياتِي أَيُّهَا َّ
ض َعلَ َّي إِلَى األ ََبِد .ثَُّم أَص َعد َ
4

 +مشروع السنتات لصالح إخوتنا في سوريا

اقترح األخ فهد رزق اهلل مشكو اًر ،ووافق المجلس الملي على أن نجمع ما
لدينا من سنتات ونضعها في صندوق تجدونه على طاولة وكيل الكنيسة،

وخالل األسابيع القادمة ُنرسل ما جمعناه إلى إخوتنا المحتاجين في
سوريا عن طريق نيافة المطران .ادعموا هذا المشروع وتبرعوا بما لديكم
من عمالت معدنية من فئة السنت وغيرها.

+ Project Cents for our brothers and sisters in Syria
Mr. Fahad Rizkallah proposed a project, entailing collecting all of our
cents into boxes put on the church’s secretary. In few weeks we will
send what we collected to our needy brothers and sisters in syria with
His Eminenc. Please support this project by donating all of your cents.

Today’s Bible reading (Matthew 12: 31-37):
“Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven
men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men.
Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven
him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be
forgiven him, either in this age or in the age to come. “Either make
the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit
bad; for a tree is known by its fruit. Brood of vipers! How can you,
being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart
the mouth speaks. A good man out of the good treasure of his heart
brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure
brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men
may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by
your words you will be justified, and by your words you will be
condemned.”
Story of the Day: The Worry Box (presented by Mr. Fadi
Khamees from facebook)
One of the believers discovered that he got too many worries, and
being worried did not make things better at all. Therefore, he decided
to dedicate each Thursday to deal with his worries, and called it
Thursday’s club for worries.
Whenever he became anxious or worried, he wrote his ideas on a
piece of paper and threw it in the Worry Box. Afterward, he places the
box in front of him as he prays for God to deal with his worries and
give him joy. Every Thursday, as he opened the box and checked what
he had written, he realized that God has already dealt with what he
had prayed on, and so he continued prayed without any worry.
Brothers, two things we should not worry about: first, things that we
cannot solve, as all we have to do is to place our prayers in front of
God; second, things that we can work on, so we depend on God’s
grace to handle it.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Lucia Saati
Khouri, mother of Elie, Alfred, Farida and John. We pray for mercy
for the deceased and long life for her family.
+ According to our church’s calendar, the Saturday Feb 28th is the
memory of the patriarch Mar Severius the great.
+ Fasting of Nineveh: Tomorrow the Monday is the beginning of the
fasting of Nineveh which lasts for 3 days till Wednesday Feb 27th
when a mass will be held at our hall – Henri Bourassa at 10 am.
+ The plate collection for Sunday February 17th, 2013 was $534

