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† النص اإلنجيلي( :متى )32–41 :41
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† التأمل األنجيلي  :لقد ضاعف الرب يسوع الخمسة األرغفة والسمكتين

حتى أشبعت أكثر من خمسة آالف نفس .وقد بدا ما ِّ
قدم له أساساً غير
كاف ،ولكن بين يديه أصبح أكثر من ٍ
ٍ
كاف .أحياناً نظن أن عطاءنا

للمسيح ضئيل جداً ،ولكنه يستطيع أن يستخدم ويضاعف ما نقدمه له،
سواء كان وزنة أو وقتا أو كن اًز ،فعندما نعطي للمسيح تتضاعف مواردنا.

يقول الكتاب المقدس إن الحاضرين كانوا خمسة آالف رجل ،ماعدا

النساء واألوالد ،وبذلك يمكن أن يكون عدد الناس الذين أشبعهم الرب
يسوع عشرة آالف أو خمسة عشر ألفاً .وقد ذكر عدد الرجال فقط ،ألن

عادة اليهود في ذلك الوقت أن يأكل الرجال وحدهم والنساء وحدهن.

لنضع اهلل في حياتنا ،ولننشئ معه عالقة حيوية ،لمواجهة تحديات الحياة
وصراعاتها .ولنضع نظاماً لقضاء وقتاً منفرداً معه ،فسيساعدنا هذا على

أن ننمو روحياً ،ونزداد تشبها بالمسيح.

† اليوم األحد في  42حزيران تقتبل سر العماد المقدس رالي إبنة رانيا
هازاري وراني زكو .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل نور الرب يسوع في
حياتها مدى الدهر.

† اليوم األحد في  42حزيران يقتبل سر العماد المقدس جاكوب شربل
إبن كارال حجار وجورج بابا .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب
يسوع في حياته مدى الدهر.

† اليوم األحد القادم في  42حزيران يقام قداس وجناز لراحة المرحوم
جان عالف ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة ألخيه جورج وزوجته
جانيت أيهان وأخته فكتوريا عالف وأوالدهم ولسائر األهل واألقارب لهم
الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† اليوم األحد في  42حزيران قداس وجناز لراحة المرحوم جوزيف
عبد المسيح منيرجي لمرور  51و 24يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة

الواسعة والتعازي الحارة ألخيه جان وزوجته سعاد لطيف وأوالدهم ولسائر
األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† اليوم األحد في  42حزيران قداس وجناز لراحة المرحوم الياس
ميخائيل منيرجي لمرور  51و 24يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة
والتعازي الحارة ألبنه جاك وزوجته روز جرجس وأوالدهم ولسائر األهل

واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† صوم الرسل :ينقل صوم الرسل من يوم  42حزيران لنبدأ الصوم يوم
الخميس في  42حزيران لمدة  3أيام ثم نحتفل بعيد هامتي الرسل مار

بطرس ومار بولس وعيد الرسل االثني عشر يوم األحد في  5تموز.
تقبل اهلل صومكم وأعاده علينا وعليكم بالصحة والعافية والخير والبركة

والمحبة والسالم بشفاعة اآلباء الرسل القديسين.

† المجلس الملي :في  3تموز  4452يوم الثالثاء الساعة السابعة
مساء يدعو المجلس إلى إجتماع عام ألبناء الطائفة ،حيث سيقدم
ً
الميزانية السنوية وسيعرض موج اًز لفترة خدمتهم للعام الماضي ،نرجو
منكم تلبية الدعوة والحضور والمشاركة وشك اًر.

† إنتخاب المجلس الملي :نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس
الملي في أواخر شهر تموز  4452فإن نيافة المطران إيليا باهي راعي

األبرشية وعمالً بأحكام نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى
إ نتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم
األحد الموافق  2تموز  4452من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء

في صالة كنيستنا ،هنري بوراسا .مع ضرورة أخذ العلم بإن طلبات

الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة

الكنيسة تُسلم خطياً إبتداء من يوم األحد  53أيار  4452إلى أمين سر
المجلس الملي السيد يعقوب دنحو ،علماً أن آخر موعد لقبول طلبات
الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء يوم األحد  5تموز 4452

في صالة كنيستنا ،هنري بوراسا.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام المجالس الملية:

يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي مراعاة الشروط التالية:

 5ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 4ـ ـ أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 3ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.

 2ـ ـ أن يكون عمره  41سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.

 1ـ ـ أن ال يكون عضواً في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات
تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية الجامعة.

 2ـ ـ أن ال يكون عضواً عامالً في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 7ـ ـ أن ال يكون موظفاً في مؤسسات األبرشية.

 2ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.
على الناخب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة ج من المادة الخامسة:

 5ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 4ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 3ـ ـ أن يكون عمره  52سنة على األقل.
 2ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 1ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

