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

+المناولة االحتفالية :يوم األحد الماضي  51أيار  6152احتفل بالقداس
االلهي راعي أبرشية كندا نيافة المطران إيليا باهي يعاونه األب الفاضل كميل
اسحق كاهن كاتدرائية مار يعقوب النصيبيني في مونتريـال ،حيث تقدم 62
طفالً وطفلة للمناولة االحتفالية في جو من الفرح الروحي واألناشيد الرائعة

التي أنشدها المتناولون الذين تهيئوا روحياً لهذا اليوم المبارك من قبل كل من

السيدة پوال كوريه واآلنسة نتالي خوري والشماس جان أوزجليك ،شاكرين لهم
عملهم وتحضيرهم لهذه المناولة الرائعة والمنظمة ،ونشكر أيضاً كل من ساهم

من الشباب والسيدات واألخ جوني شاهو وجميع من قدموا يد المعونة

والمساعدة في هذا العمل الروحي ،ونرفع أجمل التهاني الحارة لجميع

المتقدمين للمناولة االحتفالية وألولياء أمورهم لينعم عليهم اهلل بنعمه وعطاياه
الغزيرة بمواهب الروح القدس وليباركهم القربان المقدس الذي تناولوه ويحفظهم
بالصحة والخير والسالم.
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األحد الثالث بعد القيامة

النص اإلنجيلي( :يوحنا )13–13 :4
ِِ
ِ
وِفي أَثَْن ِ
ينَ " :يا ُم َعلِّ ُمُ ،ك ْل" فَقَا َل لَهُ ْم“ :أ ََنا
اء ذلِ َ
ك َسأَلَهُ تَالَمي ُذهُ قَائل َ
َ
ِ
ضهُ ْم لِ َب ْعض:
لِي طَ َعام آل ُك َل لَ ْستُ ْم تَ ْع ِرفُ َ
ونهُ أ َْنتُ ْم" .فَقَا َل التَّالَمي ُذ َب ْع ُ
ِ
ِ
َع َم َل
َن أ ْ
َح ًدا أَتَاهُ بِ َش ْيء ل َي ْأ ُك َل؟" قَا َل لَهُ ْم َي ُسوعُ“ :طَ َعامي أ ْ
“أَلَ َع َّل أ َ
ِ
َِّ
ِ
ون أ َْرَب َعةُ أَ ْشهُر
ون :إَِّنهُ َي ُك ُ
َما تَقُولُ َ
َمش َيئةَ الذي أ َْر َسلَني َوأُتَ ِّم َم َع َملَهُ .أ َ
ِ
َع ُي َن ُك ْم َو ْانظُ ُروا اْل ُحقُو َل
صُ
اد؟ َها أ ََنا أَقُو ُل لَ ُك ُمْ :ارفَ ُعوا أ ْ
ثَُّم َيأْتي اْل َح َ
ت ِلْلحص ِاد .واْلح ِ
إَِّنهَا قَ ِد ْاب َي َّ
ُج َرةً َوَي ْج َمعُ ثَ َم ًار ِلْل َح َي ِاة
اص ُد َيأ ُ
ْخ ُذ أ ْ
ضْ َ َ َ َ
ِ
ِ
األ ََب ِدَّي ِة ،لِ َكي َي ْف َرَح َّ
ق اْلقَ ْو ُل:
ص ُد ُ
الزِارعُ َواْل َحاص ُد َم ًعا .ألََّنهُ في ه َذا َي ْ
ْ
آخر ي ْحص ُد .أ ََنا أَرسْلتُ ُكم لِتَ ْحص ُدوا ما لَم تَتْعبوا ِف ِ
ِ
يه.
ُ َ ْ َُ
إِ َّن َواح ًدا َي ْزَرعُ َو َ َ َ ُ
َْ ْ
ِ
ِِ
ك اْل َم ِد َين ِة
آم َن بِ ِه ِم ْن تِْل َ
َ
آخ ُر َ
ون تَع ُبوا َوأ َْنتُ ْم قَ ْد َد َخْلتُ ْم َعلَى تَ َعبه ْم" .فَ َ
ِ
َكثِير ِ
ت تَ ْشهَ ُد أنه“ :قال
ِّين بِ َس َب ِب َكالَِم اْل َم ْ أرَِة الَّتِي َك َان ْ
ون م َن السَّام ِري َ
ُ َ
ِ
ِ
ث ِع ْن َد ُه ْم،
َن َي ْم ُك َ
لِي ُك َّل َما فَ َعْل ُ
ون َسأَلُوهُ أ ْ
اء إِلَْيه السَّام ِري َ
ت"َ .فلَ َّما َج َ
آم َن بِ ِه أَ ْكثَُر ِج ًّدا بِ َس َب ِب َكالَ ِم ِهَ .وقَالُوا للمرأة:
ث ُه َنا َ
فَ َم َك َ
ك َي ْو َم ْي ِن .فَ َ
“إننا لَ ْس َنا َب ْع ُد بِ َس َب ِب َكالَ ِم ِك ُن ْؤ ِم ُن ،ألََّن َنا َن ْح ُن قَ ْد َس ِم ْع َنا َوَن ْعلَ ُم أ َّ
َن
ه َذا ُهو بِاْل َح ِقيقَ ِة اْلم ِس ُ ِّ
ص اْل َعالَِم"َ .وَب ْع َد اْل َي ْو َم ْي ِن َخ َرَج ِم ْن
يح ُم َخل ُ
َ
َ
ضى إِلَى اْل َجِل ِ
يل ،أل َّ
ع َن ْف َسهُ َش ِه َد أن :ليس لَِنبِي
ُه َنا َ
َن َي ُسو َ
ك َو َم َ
امة ِفي َوطَنِ ِه".
َك َر َ
التأمل اإلنجيلي:
مملوء نعمة وحقاً وأصبح متجهاً ال إلى اليهود فقط بل
وجاء الرب يسوع
ً
إلى الجميع عرف التالميذ من إجابة الرب أنه لم يعد بحاجة إلى
تجهيزاتهم من جهة طعامه ألنه أرسل أحد الخطأة سعيداً ،وكان هذا

طعامه وهذه هي طريقة الرب مع كل خاطئ ،يجذب الخاطئ لكي يرّكز
انتباهه عليه ويكشف نفسه إليه ،ثم يعلن له شخصه الكريم في نور وفرح

ونعمة ،وعندما ينتهي كل شيء ،يتمتع بالرب بفرح يفوق فرح الخاطئ

بالخالص .هذا هو الرب يسوع الذي نتعامل معه ،انه يجد له منـزالً على
هذه األرض عند الخاطئ الذي يتعامل معه بقلب منسحق ،ومنـزل كهذا

يجده لنفسه بالعمل الداخلي بقوة الروح القدس.

كان طعامه روحياً ال يعرفه التالميذ الذين كانوا يهتمون باألمور المادية.

كان طعامه أن يعمل مشيئة الذي أرسله بمعنى أنه في إتمام هذه

المشيئة يكون قد أكل وشبع .جهز له اآلب ذلك الطعام الدسم بإيمان
تلك السامرية ،أرسله اآلب ليبلغ بشارة النعمة للخطاة .كان هذا هو

العمل المعين له ،فوجد فيه سروره ،ولكن ما هو عمل اآلب؟ وكيف
أمكن لالبن أن يتمم عمله؟ عمل اآلب هو اجتذاب النفوس المعينة

للحياة األبدية إلى المسيح بقوة الروح القدس مستخدماً في ذلك كلمة اهلل،
لقد تمم االبن مشيئة اآلب وعمله بكالمه إلى السامرية ،وكان اآلب في
نفس الوقت يعمل بقوة الروح القدس في قلبها .ال يزال الرب يتكلم مع
التالميذ عن الخدمة التي ينبغي أن توجه للخطاة ،والحاصد يأخذ أجرة

ويجمع ثم اًر للحياة األبدية" أي ثم اًر أبدياً ،ألن ليس فقط المخلصون

بمجهود الزارع والحاصد يفرحون بسبب نوالهم الحياة األبدية بل أيضاً

الزارعون والحاصدون يفرحون مع المخلصين فرحاً أبدياً.

 +اليوم األحد  66أيار  6152اقتبل سر العماد المقدس الطفل أدريان

كريم ابن طوني كنعو وريتا جاني ،نهنئ أهله وليح ّل نور الرب يسوع في
حياته.

 +اليوم األحد  66أيار  6152يقام قداس وجناز لمرور سنة على وفاة
المرحوم إيليا حنا جبوري للفقيد الرحمة الواسعة ولزوجته ليلى وألوالدها
ولجميع أحفادها ،ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +لجنة السيدات :لكنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس تتشرف بدعوة
سيدات الطائفة لحضور لقاء محبة في صالة مار يعقوب على هنري

بوراسا ،بهدف زيادة التقارب وبتبادل اآلراء يتخلله عشاء ومفاجآت سارة

مساء ،الدعوة عامة
وذلك بتاريخ  62أيار  6152الساعة السابعة والنصف
ً
ولكن يرجى الحجز المسبق مع أعضاء لجنة السيدات .سعر البطاقة51 :

.$

 +انتخابات المجلس الملي :نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس
الملي الحالي في شهر حزيران  6152يدعوكم نيافة المطران ايليا باهي
راعي األبرشية إلى انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة

سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق  56حزيران  6152بعد القداس مباشرة

وحتى الساعة السادسة مساء في صالة كنيستنا على هنري بوراسا .لذا تُقبل
طلبات الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،اعتبا اًر من تاريخ 56

أيار وحتى الساعة السادسة من يوم  4حزيران  6152وتُسلم خطياً
لسكرتير المجلس السيد عبد األحد قومي.

 +اجتماع للجمعية العمومية :األحد بتاريخ  62أيار  6152يدعو
المجلس الملي لجميع أبناء كنيسة مار يعقوب النصيبيني لعرض مشاريعه

التي قام بها خالل دورته الحالية ،وذلك في صالة مار يعقوب على هنري

مساء الدعوة عامة وشك ًار.
بوراسا الساعة 2::1
ً

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

