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

النص اإلنجيلي( :مرقس )25–64 :01

ِ
ِ
يحا َم َع تَالَ ِم ِيذ ِه
يما ُه َو َخ ِارٌج م ْن أ َِر َ
اءوا إِلَى أ َِر َ
َو َج ُ
يحاَ .وف َ
ِ
يرَ ،ك َ ِ
َو َج ْم ٍع َغ ِف ٍ
يم ُاو َس َجالِ ًسا
يم ُاو ُس األ ْ
َع َمى ْاب ُن ت َ
ان َب ْارت َ
الن ِ
َعلَى الطَّ ِري ِ
ق َي ْستَ ْع ِطيَ .فلَ َّما َس ِم َع أََّنهُ َي ُسوعُ َّ
اص ِريُّْ ،ابتَ َدأَ
ِ
َي ْ
ص ُرُخ َوَيقُو ُلَ « :يا َي ُسوعُ ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْمني!» فَ ْانتَهَ َرهُ
ِ
يرَ « :يا ْاب َن َد ُاوَد،
ص َرَخ أَ ْكثََر َكثِ ًا
ون لِ َي ْس ُك َ
َكث ُير َ
ت ،فَ َ
َع َمى
ادى .فََن َ
َن ُي َن َ
ْار َح ْمنِي!» .فَ َوقَ َ
اد ُوا األ ْ
َم َر أ ْ
ف َي ُسوعُ َوأ َ
ِِ
اء
ك» .فَ َ
ين لَهُ« :ثِ ْق! قُ ْم! ُه َوَذا ُي َن ِادي َ
قَائل َ
ام َو َج َ
ط َرَح ِرَد َ
اءهُ َوقَ َ
يد
اب َي ُسوعُ َوقَا َل لَهَُ «:ما َذا تُِر ُ
ِإلَى َي ُسو َ
َج َ
ع .فَأ َ
َن أ ُْب ِ
ص َر!».
فَقَا َل لَهُ األ ْ
َع َمىَ « :يا َسي ِِّدي ،أ ْ
ِ ِ
«ا ْذ َه ْ ِ
ص َر،
ك قَ ْد َشفَا َ
يم ُان َ
ك»َ .فلْل َوْقت أ َْب َ
ب .إ َ
الطَّ ِري ِ
ق.
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ك؟»
َن أَ ْف َع َل بِ َ
أْ
فَقَا َل لَهُ َي ُسوعُ:
ع ِفي
َوتَبِ َع َي ُسو َ

 No 457 5108عيد البشارة وأحد شفاء األعمى

† التأمل األنجيلي :
أن األعمى الحقيقي ليس من فقد النظر بالعين ألن
إنجيل اليوم يظهر ّ
هذا األعمى ،رغم انه فقد النظر بعينيه ،إال ّأنه يبصر بقلبه وعقله وفكره
أن قلبه
وما قوله ليسوع " :يا ابن اهلل" ،في وسط الجموع ،إال تأكيداً على ّ
وفكره كانا مستنيرين ومبصرين .العمى الحقيقي إذاً هو العمى الداخلي

أي العمى عن الحقيقة الّتي أضحت البشرية بأمس الحاجة لمعرفتها" .يا

أن
يسوع ابن اهلل الحي ارحمني" ،صوت قلب األعمى يصرخ في حين ّ
صوت العالم يريد إسكاته .دهش يسوع من إيمان األعمى فسأله" :ماذا

تريد أن أصنع لك؟" كان جواب أعمى العينين" :أن أُبصر " ...فالرب
هو نور األنوار وهذا النور هو الوحيد الذي يمكنه أن يعطي األنوار

نورها .يسوع يسأل األعمى ويسألنا" :ماذا تريدون أن أفعل لكم؟" فعلينا
أن نجد وسيلة ليؤمن بنفسه رزقه ورزق غيره وأن ال نكتفي بتركنا له

أمواالً نأخذها من حقيبتنا ،وانما يترتب علينا أن نشاركه ألمه وحزنه كما

يخصنا ،على حد قول المثل الصيني" :ال
فرحه وأن يشاركنا في ما
ّ
تطعمه سمكاً بل علِّمه اصطياد السمك" فبهذا تقدم حقيقة حبنا له .إن

معجزة فتح عيني المولود أعمى ،هي من المعجزات الخارقة ،فهذا
اإلنسان كان أعمى منذ والدته ،والسيد المسيح بمعجزته هذه اخترق

الطبيعة كلها ،ألنه عندما تفل على األرض وصنع من التفل طيناً،
وطلى بالطين عيني األعمى ،وأرسله إلى بركة سلوام ليغتسل فيها ،وبعد

أن اغتسل أتى بصي اًر ،أراد يسوع المسيح أن يؤكد للجموع بأنه قادر على
عملية خلق أو عملية خلقة تصحيحية ،وهنا ينقلنا التفل الذي أصبح

طيناً إلى سفر التكوين ،وكيف خلق اهلل اإلنسان إذ جبله من الطين.
فالعودة إلى يوم الخلقة هو العودة إلى قدرة الخالق على كل شيء.

† اليوم األحد  52آذار  5102هو عيد بشارة السيدة العذراء مريم

بالحبل اإللهي ،أعاده الرب علينا وعليكم بالخير والمحبة والسالم بشفاعة
وبركة وصلوات أمنا الحنون القديسة.

† اليوم األحد في  52آذار  5102إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة

منى فاتنة إبنة بِْيآَتي أندريا وعامر حصرون .نهنئ أهلها وليحل نور
الرب يسوع في حياتها.
† عن شيخوخة صالحة رقدت على رجاء القيامة المرحومة جاكلين

حمامجي ،وسيوضع جثمانها في صالون أورجيل بورجيه على العنوان
التالي 6700 Rue Beaubien E. MTL H1M 3E3 :وذلك يوم
اإلثنين  52آذار صباحاً حيث تقام مراسم الدفن في نفس الصالون
الساعة  05:11ظه اًر .للفقيدة الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة ألخواتها
ميشيل وألبيرة حمامجي وأوالدهم وألحفادهم ولسائر األهل واألقارب لهم

الصبر والعزاء والسلوان.

† لكل من يرغب في عمل أوراق الضرائب (أوراق التكس) لعام 5102

من ذوي الدخل المحدود والقادمين الجدد اإلتصال مع االب كميل اسحق

 )514) 927-1220أو مع األخت كاترين حنا .(514) 990-7051
† بمناسبة عيد القيامة المجيد :تعلن لجنة السيدات عن بيع معمول

العيد (تمر وفستق وجوز) فمن يرغب أن يوصي طلباته لتحضيرها
الرجاء :للمزيد من المعلومات االتصال بالسيدة فهيمة تنورجي (أم حنا)
 (514) 334-5436أو السيدة مها القس  (514) 651-5021ويوم

إستالم الطلبات هو  01آذار  5102في صالتنا على هنري بوراسا من
الساعة  3:00 PM To 12:00 PMوشك اًر لمساهمتكم.

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 5108

لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال ـ ـ كندا
الساعة
التاريخ
قداس الشعانين
 05:01ظهرا
األحد  0نيسان
الناهيرة
مساء
12:11
ً
صلوات اآلالم
مساء
االثنين  5والثالثاء  0واألربعاء  4نيسان 12:11
ً
الجمعة  2نيسان

مساء
12:11
ً
مساء
12:11
ً

الخميس  2نيسان

األحد  2نيسان

 05:01ظهرا

السبت  2نيسان

خميس األسرار

الجمعة العظيمة
قداس القيامة

 0:11ليالً

قداس القيامة

جميع القداديس والصلوات تقام في كنيسة سان مكسيم في الفال
Programme de la Semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2018
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes à Montréal
Date
Heure
Fête des Rameaux

12h30

)La Semaine Sainte (Nahire

20h00

Prières

20h00

Messe du Jeudi Saint

20h00

Jeudi 5 Avril

20h00

Vendredi 6 Avril

PÂQUES

21h00

Samedi 7 Avril

PÂQUES, Célébration Pascale

12h30

Dimanche 8 Avril

Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion

Dimanche 1 Avril
Lundi 2, Mardi 3
et Mercredi 4 Avr

Toutes les prières et les Masses seront à l’église St-Maxime, Laval

ندعوكم للمشاركة في كل المراسم لتنالوا النعمة والبركة من ربنا يسوع المسيح
وكل عام وأنتم بألف خير وسالم.

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

