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† النص اإلنجيلي( :مرقس )30–20 :3
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تذكار مار قرياقس وأمه يوليطي

† التأمل اإلنجيلي :
 15تموز تذكار الشهيدين مار قرياقس وأمه يوليطي:
كانت يوليطي تنحدر من ساللة ملوك آسيا ،غنية وتقية فاضلة ،أصبحت
أرملة وترك لها زوجها ولدًا وحيدًا ،عمره  3سنوات ،حينذاك ثارت زوبعة
هوجاء من االضطهاد على المسيحيين .رحلت العائلة إلى مدينة سلوقية

ومن ثم إلى مدينة طرطوس ،وألقي القبض عليها ،ودنا منها ودار بينهما

الحوار التالي :ما هو اسمك أيتها الحسناء؟ ومن أين أتيت؟ أنا مسيحية.
مسيحية! هل أنت من أتباع المصلوب؟ نعم أنا مسيحية! أال تعلمين أن

ملكنا المعظم قد أمر بتعذيب جميع المسيحيين وقتلهم؟ نعم أنا أعلم ذلك.

كيف إذن تجاهرين وتعترفين أنك مسيحية؟! أال تخافين الموت؟ أال تنظرين

إلى جمالك؟ اعلم أيها الوالي أن جميع المسيحيين مستعدون للعذاب والموت
من أجل مسيحهم القدوس .وثق أن تعذيبكم وقتلكم لهم يزيدهم شجاعة

وعددا .أال ترهبون الموت؟ كال! ألن الموت هو طريقنا للحياة مع إلهنا
ً
جدا وحكم
الحي يسوع المسيح ،وجميعنا نشتاق إلى هذا اليوم .ثار الحاكم ً

عليها بالتعذيب ،وأُخذ قرياقس من بين يديها بالرغم من دموعه وتوسالته.

وحمله الحاكم على ركبتيه في محاولة لتهدئته ،لكن عيني الطفل وأذنيه

كانت متجهة فقط نحو أمه .وأثناء تعذيبها كانت يوليطي تردد" :أنا

أيضا مسيحي" .استشاط الحاكم
مسيحية" فصرخ قرياقس بشدة" :وأنا ً
غضبا ،وأمر بتجريد القديسة يوليطي من ثيابها وجلدها حتى يتمزق
ً

جسمها .استشهاد الطفل قرياقس :بينما كان الجالدون يضربون القديسة

يوليطة بكل وحشية أمام ابنها ،كانت تصرخ" :أنا مسيحية!" كانت تحتمل
األلم بإيمان وفرح وهي تنظر إلى ابنها كمن تسنده للثبات على إيمانه.

اهتماما بل
كان الوالي يالطف الطفل وأراد أن يقبله ،لكن الطفل لم يعره
ً

يدي إسكندر
متجها نحو أمهً .ا
كان
أخير في محاولة الطفل للتخلص من ْ
ً
غضبا
للذهاب إلى أمه ،ركله ونشب أظافره في وجهه ،فاستشاط إسكندر
ً

فكسرت جمجمته واستشهد في
وأمسك برجل الطفل وقذفه من على السلمُ ،
وبدال من أن تتأسف أمه على موته ،قدمت الشكر هلل ألنه ُوهب
الحالً .
البنها إكليل االستشهاد .استشهاد القديسة يوليطي :ضاعف موقفها هذا

أخير أمر بقطع
من غضب الحاكم الذي شدد عذاباتها حتى ُقطع جنبيها ،و ًا

رأسها بحد السيف وإلقاء جثمانها وجثمان ابنها في الموضع الذي ُتلقي فيه
حبال في رقبتها وسدوا فمها حتى ال تنطق
قمامة المدينة .ربط الجالدون ً
بعبارة" :أنا مسيحية" ،ثم ساقوها إلى ساحة االستشهاد .هناك سألتهم أن

قليال .فركعت القديسة وصلت إلى ربنا يسوع قائلة" :أشكرك
يصبروا عليها ً

يا إلهي القدوس ألنك دعوت ابني الحبيب قرياقس قبلي .اآلن أتوسل إليك
يا مخلصي الصالح أن تقبل روح أَمتك يوليطي .وأن تجعلني مع العذارى
الحكيمات في المساكن العلوية النقية البهية الطاهرة ،إذ أكملت صالتها

رشمت ذاتها بعالمة الصليب المقدس وسلمت رقبتها للجالدين فقطعوا
رأسها .وألقوا بجسدها مع ابنها خارج المدينة ،وكان ذلك حوالي سنة 304

م .نفعنا الرب بشفاعة صلواتهم وصلوات جميع القديسين وثبت فينا اإليمان
الحقيقي آمين.

† السبت في  13تموز  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفلة لوس
كالريتا ابنة فاتن الداود وعيسى حوشان ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب

يسوع في حياتها.

† اليوم األحد في  14تموز  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفل جيسن
ابن مريان حنا واميرسن فيلوسكا ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في

حياته.

† رحلة دينية سياحية الى األراضي المقدسة ،سعر البطاقة للشخص الواحد
مع الفندق والفطور والعشاء مع التنقالت  .$3200للمزيد من المعلومات

الرجاء االتصال مع األب كميل اسحق على الرقم.514-927-1220 :
† نشاط رياضي :يعلن المجلس الملي عن قيام يوم نشاط رياضي ،كرة
قدم ومباريات وتسلية ومأكوالت في شهر آب يعلن عن تاريخه الحقاً الدعوة

عامة نرجو من الجميع الحضور والدعم للمشاركة في المباريات من عمر

ثماني سنوات وما فوق الرجاء االتصال مع الشاب دافيد كورية على رقم
الهاتف  514-561-3406أو الشاب جود بربر على رقم الهاتف
التالي 438-835-5143للراغبين بالمساعدة بتنظيم هذا النشاط الرجاء
االتصال مع السيدة بوال كورية على رقم الهاتف .514-660-2414
† شهداء سيفو :يعلن المجلس الملي عن تشكيل لجنة للقيام بذكرى
شهداء سيفو للعام المقبل ،للراغبين بالمشاركة االتصال مع السيد تومي
كيالجي  514-988-3445على رقم الهاتف أو السيدة روال الياس على
الرقم الهاتف . 514-430-2721
† يتوفر لدينا عمل كونسيرج للكنيسة ،عمل بدوام كامل مع امكانية توفير
شقة صغيرة  .2 2/1العمل يتضمن * :الحفاظ على الكنيسة وكافة

االمالك نظيفة * .اثناء الشتاء يجب التأكد من أن كل المداخل واالدراج

نظيفة وخالية من الجليد والثلج...الخ .نرجو ممن لديه االهتمام التواصل

مع يعقوب طباخ على الرقم 514-463-6606 :ولكم جزيل الشكر.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

