ܚܰܕܒܫܰܒܰܐ ܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :يوحنا )26–15 :14
«ِإن ُك ْنتُم تُ ِحُّب ِ
طُلب ِم َن ِ
يك ْم ُم َع ِزًيا
احَف ُ
اآلب َفُي ْع ِط ُ
َ
ونني َف ْ
ايَ ،وأََنا أَ ْ ُ
ص َاي َ
ظوا َو َ
ْ ْ
ِ
َن َيْقَبَل ُه،
آخَر ِلَي ْم ُك َث َم َع ُك ْم ِإَلى األََب ِدُ ،رو ُح اْل َح ِق الَّ ِذي َ
َ
يع اْل َعاَل ُم أ ْ
ال َي ْس َتط ُ
ونه ألََّنه م ِ
ألََّن ُه الَ َيَراهُ َوالَ َي ْع ِرُف ُهَ ،وأ َّ
يك ْم .الَ
اك ٌث َم َع ُك ْم َوَي ُكو ُن ِف ُ
َما أ َْنتُ ْم َفتَ ْع ِرُف َ ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َما أ َْنتُ ْم
ضاَ ،وأ َّ
امىِ .إني آتي ِإَل ْي ُك ْمَ .ب ْع َد َقليل الَ َيَراني اْل َعاَل ُم أ َْي ً
أ َْت ُرُك ُك ْم َي َت َ
َفتَروَنِنيِ .إِني أََنا ح ٌّي َفأ َْنتُم ستَحيو َنِ .في ِ
ذل َك اْلَي ْو ِم تَ ْعَل ُمو َن أَِني أََنا ِفي
َ
ْ َ ْ َْ
َْ
أَِبي ،وأ َْنتُم ِف َّي ،وأَنا ِف ُ َّ ِ ِ
ظ َها َف ُهَو َّال ِذي ُي ِحُّبِني،
اي َوَي ْحَف ُ
ََ
ص َاي َ
يك ْمَ .الذي ع ْن َدهُ َو َ
َ ْ
ِ
ِ
و َّال ِذي ي ِحُّبني ي ِحُّبه أَِبي ،وأََنا أ ِ
ُحُّب ُه ،وأُ ْ ِ
ال َل ُه َي ُهوَذا َل ْي َس
ُ ُ
ُ
ظه ُر َل ُه َذاتي»َ .ق َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ظ ِهَر َذ َات َك َلَنا
َن تُ ْ
اإل ْس َخ ْرُيوط َّيَ« :يا َسِي ُدَ ،ما َذا َح َد َث َحتَّى ِإَّن َك ُم ْزِم ٌع أ ْ
وَليس ِلْلعاَلمِ؟» أَجاب يسوع وَقال َلهِ« :إن أ ِ
ظ َكالَ ِميَ ،وُي ِحُّب ُه
َحٌد َي ْحَف ْ
َحَّبني أ َ
َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ
َ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ظ َكالَ ِمي.
صَن ُع َم ْن ِزالً .اََّل ِذي الَ ُي ِحُّبِني الَ َي ْحَف ُ
أَبيَ ،وِإَل ْيه َنأْتيَ ،وع ْن َدهُ َن ْ
َّ ِ
ون ُه َل ْيس ِلي بل ِل ِ
آلب َّال ِذي أ َْرَسَلِنيِ .به َذا َكلَّ ْمتُ ُك ْم َوأََنا
َْ
َواْل َكالَ ُم الذي َت ْس َم ُع َ َ
َّ ِ
ِ
اس ِميَ ،ف ُهَو
َما اْل ُم َع ِزيُّ ،
ِع ْن َد ُك ْمَ .وأ َّ
الرو ُح اْلُق ُد ُس ،الذي َسُي ْرِسُل ُه ُ
اآلب ب ْ
ٍ
ِ
ِ
ك َل ُك ْمَ .سالَ ِمي
ُي َعل ُم ُك ْم ُك َّل َش ْيءَ ،وُي َذك ُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُقْلتُ ُه َل ُك ْمَ « .سالَ ًما أ َْت ُر ُ
ِ
وب ُك ْم َوالَ َت ْرَه ْب.
ضَ
ُع ِط ُ
ُع ِط ُ
يك ْم أََنا .الَ َت ْ
يك ْمَ .ل ْي َس َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
أْ
ط ِر ْب ُقُل ُ
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العنصرة حلول الروح القدس

† التأمل اإلنجيلي :عيد العنصرة هو عيد نشأة الكنيسة ،جماع ًة واحدةً
حل عليهم
تنقل إلى الناس بشرى القيامة السارة :هذا ما فعله الرسل بعد أن َّ
الروح في القدس َّأوًال ،ثم في مختلف أنحاء العالم .وهذا ما تفعله الكنيسة
اليوم في مختلف أنحاء العالم ،وهذا ما تفعله اليوم كنيستنا ،عيد العنصرة

هو عيد ميالد الكنيسة ،وعيد ميالد كل مسيحي آمن بيسوع المسيح وَقِب َل
الروح ليثبت في إيمانه ،وليسمع من جديد كالم يسوع َّ :
ولكن المؤيِد ،الروح
يعلمكم جميع األشياء ِ
القدس الذي يرسله األب باسمي ،هو ِ
ويذكركم جميع

ما قلتُه لكم) .يوحنا  (16.14هذا عيد ميالد كل مسيحي في يو ِم َقِب َل سر
المعمودية وسر الميرون .وهو عيد ِ
يذكر المسيحي بما هو ،بهويتهَّ ،
بأنه

ممتلئ بروح هللا ،وبأنه حامل لروح هللا بين الناس ،وحامل في كالمه أو

كل إنسان أقوى
في سيرته شهادة ليسوع الذي مات ثم قام ،حتى يصبح ُّ
شر وخطيئة .هذا عيد ِ
من ِ
كل ٍ
يذكرنا َّأننا أعضاء في جسد واحد ،في
الكون ِ
كله ،بل نحن مؤمنون كبار بروح هللا الذي أُفيض فينا وبصالتنا
الواحدة وبسلوكنا في طرق الروح القدس وثمره :بالمحبة والفرح والسالم

يوم
وطول األناة واللطف ودماثة األخالق واألمانة والوداعة والعفاف .هذا ٌ
يعود فيه المسيحي إلى نفسه ليخشع أمام ربِه ،وفي هذا الخشوع يحاول

أن يعرف نفسه ،ويصغي إلى الروح الذي فيه ،ويسير في كل حياته بحسب

روح هللا الذي يحمله .مجتمعنا فيه خير كثير وشر كثير .والمسيحي،
حامل روح هللا ،يسير مع هذا الخير الكثير والشر الكثير ،وبقوة الروح يقدر
أن يفصل بين الخير والشر ،وبقوة الروح يساهم في ِ
كل خير ،ويحاول

الحد من ِ
َّ
كل شر ،بقدر ما يعطيه الروح أن يعمل .المسيحي رسول إلى
تهمه هموم كل مجتمعه ويطمح ِ
بكل
بيته وأهله وأحبائه وإلى كل مجتمعهُّ ،
مانح الحياة للكل.
طموحاته .ورسالته هي أن يمأل الكل بالروح ِ

† يوم السبت في  8حزيران  2019تم إكليل السيد فاضل شاهو اآلنسة
ساندي ناصيف ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

† الجمعة في  14حزيران  2019اقتبل سر العماد المقدس شربل بشارة
ابن نيللي بربر وغيث بشارة ،تهانينا للمعتمد وألهله ،يحل نور الرب يسوع

في حياتها مدى الدهر.

† األحد في  16حزيران  2019اقتبل سر العماد المقدس براين ابن

ساندي قصار وعادل بري ،تهانينا للمعتمد وألهله ،يحل نور الرب يسوع
في حياتها مدى الدهر.

† األحد في  16حزيران  2019اقتبل سر العماد المقدس أفرام ابن بهاء
يعقوب وطوني يشوع ،تهانينا للمعتمد وألهله ،يحل نور الرب يسوع في

حياتها مدى الدهر.

† عيد الشهداء :اليوم األحد في  16حزيران  2019وكالمعتاد في كل

عام تحيي كاتدرائية السيدة العذراء ومار يعقوب في مونتريال ذكرى شهدائنا
السريان (سيفو) الذين ضحوا بأرواحهم الغالية .بعد القداس اإللهي مباشرة

على بارك هنري بوراسا وتقاطع أكادي.

† األحد القادم في  23حزيران  2019س ُيقام الجناز السنوي لراحة
المرحوم يعقوب حنا الياس للفقيد الرحمة ،ولزوجته أنطوانيت مارديني

وألوالدها بسام وجوني وعائالتهم وأحفاده وألهله جميعاً لهم الصبر
والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† لكل أبناء الكنيسة المباركين وبمعونة الرب ورعايته يعلن األب كميل
اسحق كاهن الرعية بأنه بكل محبة وإكرام كان ومازال يستقبل اتصاالتكم

معه مباشرة لمن يرغب بزيارة مرضاه ومناولتهم أو مباركة وتكريس بيوتكم

كر ومباركًا كل من تعاون ويتعاون معه في
العامرة بالحب واإليمان ،شا اً

خدمته الرعوية لخير الكنيسة وتقدمها ،على الرقم ).(514-927-1220
كما يستقبل رسائلكم على البريد االلكترونيFatherkamil@hotmail.com:

† نرجو من المؤمنين الكرام عند االنتهاء من تحديد موعد االكليل أو
المعمودية مع حضرة كاهن الكنيسة األب كميل اسحق الموقر ،مراجعة

سكرتير الكنيسة السيد يعقوب طباخ المحترم لتسديد رسوم هذه الخدمات

قبل إجرائها والسيد يعقوب يستقبلكم على الرقم ) (514-463-6606كما
يستقبل رسائلكم على البريد االلكتروني:
)(secretariatstjacques@outlook.com

وتكريماً ألتعاب خدمات األب الكاهن تقدم عطاياكم له شخصياً ،وشك اًر لتعاونكم.

† رحلة دينية سياحية الى األراضي المقدسة وماردين وطور عبدين من 6
أكتوبر الى  ،22سعر البطاقة مع الفندق والفطور والعشاء مع التنقالت

يتضمن الفي از الى تركيا  $4800اما الرحلة الى األراضي المقدسة لوحدها
 .$3200للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال مع األب كميل اسحق
على الرقم.514-927-1220 :

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

