ܚܰܕܒܫܰܒܰܐ ܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :مرقس )52–46 :10

ِ
ِ
ِ
يحا َم َع تَالَ ِم ِيذ ِه
يما ُه َو َخ ِارٌج م ْن أ َِر َ
اءوا إَلى أ َِر َ
يحاَ .وف َ
َو َج ُ
ِ
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 َ
عَلى َّ
الن ِ
يق َي ْستَ ْع ِطيَ .فَل َّما س ِم َع أََّن ُه َيسوعُ َّ
الط ِر ِ
اص ِر ُّيْ ،ابتََدأَ
َ
ُ
َ
ِ
ولَ « :يا َي ُسوعُ ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْمني!» َف ْانتَ َه َرهُ
ص ُرُخ َوَيُق ُ
َي ْ
ِ
ِ
ص َرَخ أَ ْكثََر َكِث ًيراَ «:يا ْاب َن َد ُاوَد،
َكث ُيرو َن ل َي ْس ُك َتَ ،ف َ
ِ
َع َمى
َم َر أ ْ
َن ُي َن َادىَ .ف َن َاد ُوا األ ْ
ْار َح ْمني!»َ .ف َوَق َ
ف َي ُسوعُ َوأ َ
ِ
ِ
ِِ
يك»َ.ف َ ِ
اء
َقائل َ
ين َل ُه« :ث ْق! ُق ْم! ُه َوَذا ُي َناد َ
ام َو َج َ
ط َرَح رَد َ
اءهُ َوَق َ
ك؟»
ال َل ُهَ «:ما َذا تُ ِر ُيد أ ْ
ِإَلى َي ُسو َ
َن أَ ْف َع َل ِب َ
َج َ
عَ .فأ َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
ِ
ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ:
َع َمىَ « :يا َسِيدي ،أ ْ
ال َل ُه األ ْ
َن أ ُْبص َر!»َ .فَق َ
َفَق َ
ِ ِ
ِ
ع ِفي
ص َرَ ،وتَِب َع َي ُسو َ
ك َق ْد َشَف َ
يم ُان َ
اك»َ .فلْل َوْقت أ َْب َ
«ا ْذ َه ْب .إ َ
َّ
الط ِر ِ
يق.
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أحد شفاء األعمى

التأمل اإلنجيلي:
يوضح لنا النص اإلنجيلي أن برتيماوس كان أعمى وشحاذ" ،جالس على
جانب الطريق" يستعطي هذا األعمى سمع بأن المسيح ما اًر بين "جمع
كبير" ال بل شعر بحضوره ،فآمن بأنه المسيح إذ أخذ يصيح" :يا يسوع

يا ابن داود ارحمني" .إنها صرخة اإليمان والرجاء ألن المسيح هو القادر
على منحه الغفران والخالص ،والنعمة والرحمة .نعم لقد آمن برتيماوس

بيسوع جاه اًر إيمانه بكل قواه وأنه هو المسيح المنتظر ،هو المخلص

الوحيد القادر أن يعطيه النور والبصر .فلقد عرف المسيح في جوهر

طبيعته ،خالفاً للجمع الكثير الذي كان يرافقه .ولقد انفتح قلبه وعقله
على المسيح وآمن بأنه معلمه وسيده قادر أن يمنحه البصر والنور .أما

موقف المسيح فكان اإلستجابة لهذا اإليمان الحي الذي يحمله هذا

األعمى الشحاذ والفقير" :إذهب إيمانك خلصك ،إن مغذى هذه األعجوبة
يرتكز على أهمية إتباع يسوع المسيح إلى أورشليم على مثال األعمى
برتيماوس الذي لم ِ
يكتفي بإعادة يسوع البصر إليه ،إنما" :تبع يسوع في

الطريق" هذا اإلتباع ليس عرضياً أو ألغراض مادية ،إنما هو اإللتزام
التتلمذ له والقبول على مثاله ،طريق األلم
الفعلي في مدرسة يسوع ،و ُ
والجلجلة والموت ،ومن ثم القيامة .إن كنيستنا السريانية تضع هذا

اإلنجيل في مسيرة هذا الصوم المبارك لتهيئنا للدخول في عيش سر آالم
ربنا يسوع المسيح الخالصية ولفهم حقائق تعالميمه المحيية ،ولندرك

أهميتها في مسيرة حياتنا ونبصر جوهرها فنكون على مثال معلمنا يسوع
المسيح الذي أحبنا حتى الموت موت الصليب .فيا رب ندعوك بأن تقوي
إيماننا وتنير دربنا فينجلي ظالم حياتنا بذلك نصل إلى فرح دائم معك

ومع أبيك وروحك القدوس .أمين.

Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2015

Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes à Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 2015
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال كندا
Dimanche 5 Avril, Fête des Rameaux. (12h30 à St-Maxime

قداس أحد الشعانين  5نيسان الساعة  12:30في كنيسة سان مكسيم في الفال

Dimanche 5 Avril, la Semaine Sainte. (20h00, St-Maxime

األحد  5نيسان الناهيرة الساعة  08:00مساء في كنيسة سان مكسيم في الفال

Lundi 6 Avril, (20h00, au centre H. Bourassa).

اإلثنين  6نيسان الساعة  08:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا

Mardi 7 Avril, (20h00, au centre H. Bourassa).

الثالثاء  7نيسان الساعة  08:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا

Mercredi 8 Avril, (20h00, au centre H. Bourassa).

األربعاء  8نيسان الساعة  08:00مساء في مركز المطرانية هنري بوراسا

Jeudi 9 Avril, Messe du Jeudi Saint. (20h00, à St-Maxime

الخميس  9نيسان الساعة  08:00مساء خميس األسرار في كنيسة سان مكسيم

Vendredi 10 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion (20h00, à l’église St-Maxime, Laval).

الجمعة 10نيسان الساعة  08:00مساء الجمعة العظيمة في كنيسة سان مكسيم

Samedi 11 Avril, PÂQUES (22h00, à St-Maxime, Laval).

السبت  11نيسان الساعة  10:00ليال  ،قداس القيامة في كنيسة ســـان مكســيم

Dimanche 12 Avril, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale (12h30, à l’église St-Maxime, Laval).

األحد  12نيسان الساعة  12:30قداس القيامة في كنيسة سان مكسيم في الفال
ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا البركة ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لراحة المرحومة ماري عيسى أسعد
زوجة السيد آحو كبرئيل للفقيدة الرحمة الواسعة  ،ولعائلتها وألبنائها

وأهلها الصبر والعزاء والسلوان.

مركز قنشرين للتربية المسيحية:

 +تحت شعار :ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب (مز  )34 :8وبرعاية
نيافة المطران ايليا باهي وبإشراف المجلس الملي ،يسر مركز قنشرين

للتربية المسيحية اإلعالن عن المخيم الصيفي لمدة أسبوعين من 29
حزيران ولغاية  10تموز ،من الساعة  9الى الساعة  4بعد الظهر ،من

عمر  5الى  12سنة .رسم االشتراك  100دوالر للطفل .إن العدد
محدود ،لذا نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خالل

االتصال باالخت كاترين حنا .5143321757

 +إعالن :لإلخوة ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في تتميم أوراق
الضرائب لسنة  2014مجاناً ،يرجى االتصال باالب كميل اسحق
 5149271220أو باالخت كاترين حنا .5143321757

المجلس الملي:
بتداء من تاريخ
 +نعلمكم عن إفتتاح دورة لتعليم اللغة السريانية للكبار إ ً
مساء في صالة مار يعقوب على
 23آذار يوم االثنين الساعة السابعة
ً
هنري بوراسا ،التسجيل عند السيد يعقوب طباخ .5144636606

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

