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† النص اإلنجيلي( :مرقس )13–4:6
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† التأمل اإلنجيلي:

لم يؤخر الرفض المتكرر للرب استمرار خدمته في نشاط كامل ،استمر

متجوالً في مدن وقرى الجليل ،وحينما وجد الرب عدم اإليمان لم يكن
يحاول أن يبهرهم بأعمال قوته ،ألنهم لم يستفيدوا من المعجزات الباهرة

التي عملها أمامهم كان يظهر القوة الكاملة في تواضع وطاعة كاملة إلرادة

هللا ولمجده ،ولكن مجد هللا ال يصادق على عدم إيمان اإلنسان .وحين ال

يكون هناك مجال لهذه األعمال الباهرة ،كان يكتفي بالك ارزة بإنجيل ملكوت
هللا .وفي أثناء هذه الجولة في الجليل دعا الرب االثني عشر وأرسلهم في
اتجاهات متعددة للك ارزة .كانوا حتى اآلن معه لكي يتعلموا طبيعة وصفة

عمله وكالمه ،ونق أر "وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز
ويبشر بملكوت هللا ومعه االثنا عشر" .ثم صعد إلى الجليل ،ودعا الذين

أرادهم ،فذهبوا إليه .وأقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون
لهم سلطان على شفاء األمراض وإخراج الشياطين" ،ويظهر مرقس كيف

أن االثني عشر كانوا رفقاءه المختارين وكيف تعلموا أمور ملكوت هللا.

وكانوا أيضاً شهوداً ألعمال قوته فوق عناصر الطبيعة ،وفوق األرواح
النجسة ،واألمراض ،وفوق الموت أيضاً وكان كل هذا لتدريبهم على
الخدمة .لقد تعلموا ما ينبغي أن يكرزوا به ،وأرسلهم اثنين اثنين .وهذا

الترتيب الثنائي يظهر التعاون المشترك والشهادة المناسبة التي تقوم على

فم اثنين .ولكي تكون ك ارزتهم فعالة أعطاهم قوة إخراج الشياطين ،كانوا
قادرين على إظهار وثيقة إرسالهم كرسل باآليات والعجائب واألعمال

العظيمة .التي كانت تتتسم بالتواضع والبساطة .ال ينبغي أن يجهزوا شيئاً
لرحلتهم ،أو يكون فيها رفاهية أو دوي عظيم ،بل كان عليهم أن يتشبهوا
به ،كان ينبغي أن ال يأخذوا شيئاً لرحلتهم سوى عصا فقط ،ومنع الرب

الرسل من أن يأخذوا معهم خب اًز ومزوداً يحملون فيه تجهيزاتهم أو نقوداً
في مناطقهم ليشتروا بها ضرورياتهم .وكان عليهم أن يستخدموا أحذيتهم

العادية ،وال يلبسوا ثوبين" .حين أرسلتكم بال كيس وال مزود وال أحذية هل

أعوزكم شيء .فقالوا ال" كانت إرادته أن تكون لخدمتهم صفة البساطة" ،أن
يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع األمم مبتدأ من أورشليم" وكلمة

"التوبة" تعني تغيي اًر جذرياً في القلب واستعداده ،وفي الذهن واألفكار ،وفي

القصد والهدف ،وفي السلوك في الحياة ،ينبغي أن يكون هناك تغيير في
هذا كله داخلياً وخارجياً يتحول بمقتضاه الشخص تحوالً كامالً تجاه هللا
بدالً من اتجاهه إلى العالم ،ويذكر الرب يسوع هذا القول "هكذا يكون فرح

في السماء بخاطئ واحد يتوب" (لو .)7 :15

† The Junior Youth would like to invite Today all our
parishioners to a Spaghetti Lunch held on Sunday 25 June right
after Holy Mass! The purpose of the lunch will be to raise funds
for the Junior Youth Camping in July. We hope you will come
and support and participate and enjoy lunchtime to provide
entertainment program playing Music and Dabke, The price will
be 7$/ Plate. Contact John Ozcelik at 514-208-1292 for more
information.

† لجنة الشباب :تحت عمر ال  18سنة تدعو أبناء الرعية إلى غداء
سباغيتي .الذي سيقام اليوم في  25من هذا الشهر تموز وبعد القداس
مباشرة والغاية منه هي المساعدة المالية ألجل إقامة مخيم للشبيبة ،فنرجو

مجيئكم ودعمكم ومشاركتكم واالستمتاع وقت الغداء بتقديم برنامج ترفيهي
باللعب والموسيقى والدبكة ،وبسعر رمزي  $7للصحن .للحجز اإلتصال

بالسيد جان أوزجيليك على الرقم .514 208-1292

† جميعة السيدات :تعلن عن إفتتاح النادي العائلي يوم السبت األول

مساء،
من كل شهر في مركز صالتنا على هنري بوراسا الساعة السابعة
ً
يتخلل اللقاء برامج ترفيهية مأكوالت ومشروبات خفيفة ،الدعوة عامة

ومجانية فأهالً وسهالً بكم جميعاً.
† رحلة نياغارا :بإشراف المجلس الملي ،تعلن اللجنة الرياضية عن افتتاح
التسجيل لرحلة الى شالالت نياغارا ،وذلك يوم السبت بتاريخ  ٩أيلول

الساعه السابعه صباحاً والعودة يوم االثنين  ١١أيلول الساعه التاسعة
مساء .وسنحاول معهم ليكون االنطالق من صالة الكنيسة ،وسيتخلل
ً
ضمن هذه الرحلة منامه ليلة بتورونتو وليلة بنياغا ار .وايضاً ،زيارة لبرج

تورونتو العالي  -كروازيير الى  Mile Île.زيارة لقصر كاتالوما .وسيكون

رسم االشتراك كاآلتي  $ ٢٣٠للشخص لغرفة تشمل  ٤أشخاص $٢٦٠

للشخص لغرفة تشمل  ٣أشخاص  $ ٣٠٠للشخص لغرفه تشمل
شخصين  $ ٤٠٠للشخص ولغرفه لشخص واحد وهذا الرسم يتضمن

السفر  +التاكس  +المنامه  ٣نجوم  +الزيارات كلها  +إكـ ـرامية للشـوفير

لمجيء الباص الى الصالة  +ماء للشرب في الباص فقط الطعام هو من
مسؤلية المسافر .نتمنى مشاركة الجميع فهي مفتوحة لجميع أفراد الكنيسة

والعائالت .والتسجيل سيكون عند عضوات اللجنه اإلدارية منى زافارو
وفيكتوريا كومري وسحر بريخان الدعوة مفتوحة لكل العائالت واألماكن

محدودة .لذا يرجى تثبيت الحجز قبل نهاية شهر حزيران .وأهالً وسهالً
بالجميع.

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

