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

† النص اإلنجيلي( :متى )20 – 13 :16
ِ ِ
ِ
ِ
َل تَالَ ِمي َذهُ ِق ِائالً:
ص ِريَّة فيُلب َ
ُّس َسأ َ
اء َي ُسوعُ إَلى َن َواحي َق ْي َ
َوَل َّما َج َ
اس ِإِني أََنا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ول َّ
وحَّنا
ان؟» َفَقاُلواَ « :ق ْوٌمُ :ي َ
الن ُ
«م ْن َيُق ُ
َ
احٌد ِمن األ َْنِبي ِ
آخرو َنِ :إرِميا أَو و ِ
ِ
اء».
انَ ،و َ
َ
اْل َم ْع َم َد ُ
َ
آخ ُرو َنِ :إيليَّاَ ،و َ ُ
ْ َ ْ َ
َقال َلهم« :وأ َْنتُم ،من تَُقوُلو َن ِإِني أَنا؟» َفأَج ِ
ط ُر ُس
ان ُب ْ
َ
َ ُْ َ ْ َ ْ
اب س ْم َع ُ
َ َ
ِ
ِ
ال َل ُه:
ال« :أ َْن َت ُه َو اْل َمس ُ
أج َ
يح ْاب ُن هللا اْل َح ِي!»َ .ف َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
َوَق َ
ِ
وناِ ،إ َّن َلحما ودما َلم يعلِن َلكِ ،
لك َّن
«ُ
ان ْب َن ُي َ
وبى َل َك َيا س ْم َع ُ
ْ ً َ َ ً ْ ُْ ْ َ
طَ
ِ
ط ُر ُسَ ،و َعَلى
ضا :أ َْن َت ُب ْ
أَِبي َّال ِذي ِفي َّ
ول َل َك أ َْي ً
الس َم َاواتَ .وأََنا أَُق ُ
ِِ
الص ْخرِة أَبني َكِن ِ
اب اْل َج ِحي ِم َل ْن تَْق َوى َعَل ْي َها.
هذه َّ َ ْ
يستيَ ،وأ َْب َو ُ
َ
وأ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ط ُه َعَلى األ َْر ِ
ض
اتَ ،ف ُك ُّل َما تَ ْرِب ُ
َ ْ
ُعط َ
يك َمَفات َ
يح َمَل ُكوت َّ َ َ
السماو ِ
ي ُكو ُن مربو ً ِ
ات .وُك ُّل ما تَ ُحُّل ُه َعَلى األ َْر ِ
ض َي ُكو ُن
َُْ
َ
َ
طا في َّ َ َ
َ
ِ ٍِ
ِ
ِ
َح ٍد
َم ْحلُوالً ِفي َّ
صى تَالَمي َذهُ أ ْ
َن الَ َيُقولُوا أل َ
الس َم َاوات» .ح َينئذ أ َْو َ
ِ
يح.
ِإَّن ُه َي ُسوعُ اْل َمس ُ
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أحد تقديس الكنيسة

عيت
† التأمل األنجيلي :اليوم نحتفل بأحد تقديس البيعة ،أجل لقد ُد َ
الكنيسة مقدسة ألن مؤسسها قدوس ،هذا ما قاله المالك للعذراء مريم يوم

بشرها بالحبل به قائالً إن« :القدوس المولود منك يدعى ابن ّللا» (لو:1

وصلب عوضاً عنا،
 )35وقد تجسد من الروح القدس ومن العذراء مريم ُ
فبررنا وقدسنا وأهلنا لنصير أوالداً ألبيه السماوي .لذلك فالكنيسة تدعى
مقدسة ،والرسول بولس يقول بهذا الصدد« :كما أحب المسيح الكنيسة

أيضاً وأسلم نفسه ألجلها لكي يقدسها مطه اًر إياها بغسل الماء بالكلمة لكي

يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة ال دنس فيها وال غضن أو شيء من مثل

ذلك بل تكون مقدسة وبال عيب» (أف 25 :5ـ  )27فالكنيسة إذن مقدسة
والمسيح القدوس هو أسسها وأعضاؤها أيضاً يجب أن يكونوا قديسين،

لذلك نادى الرب يسوع بالتوبة أوالً في بدء تدبيره اإللهي العلني بالجسد

قائالً« :توبوا فقد اقترب منكم ملكوت ّللا» وملكوت ّللا هو الكنيسة بالذات

فهي على األرض تُدعى «الكنيسة المجاهدة» ألنها تجاهد في حرب
مستمرة ضد إبليس وجنده لتبقى نقية طاهرة ،ليس فقط في العقيدة ،بل

أيضاً في السيرة المسيحية الصالحة ،فإذا أخطأ أحدنا علينا أن نتوب لنعود

إلى ّللا أب ار اًر قديسين فنستحق أن نحيا لربنا على هذه األرض ونستحق
بعد العمر الطويل أن نرث ملكوته السماوي.
† اليوم في  3نوفمير  2019يقام قداس وجناز لمرور  40يوم على وفاة

المرحوم منير بدليسي للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته ليلى
عبجي وألبنائه أفرام ،رامي ،جومانا وزوجها رازق ترزي ،ولسائر أفراد

العائلة واألهل جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† مركز قنشرين للتعليم المسيحي :تحت شعار :عظم الرب العمل معنا

وصرنا فرحين مزمور  126:3بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة ورعاية
نيافة المطران ايليا باهي ،يعلن مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح

دورته لعام  2020-2019في كل يوم سبت من الساعة  10:30الى

الساعة  1:00بعد الظهر نستقبل اوالدكم من عمر  10-5سنوات ،رسم

االشتراك  35دوالر للطفل .لمريد من المعلومات واالستعالم والتسجيل
يرجى االتصال مع األب كميل اسحق ( )5149271220أو مع األخت
كاترين حنا ( )4389907051نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم.

† لجنة السيدات :في يوم األحد  24نوفمبر  2019وإحتفاالً بعيد القديسة

الشهيدة بربارة تدعوكم لجنة سيدات مار يعقوب للسريان األرثوذكس

للمشاركة بطعام المحبة بعد القداس األلهي مباشرة الساعة  3:00 PMفي

صالتنا على هنري بوراسا سعر البطاقة  20دوالر نتشرف بحضوركم.

† اللجنة الرياضية :تعلن لجنة سيدات المحبة الرياضية ،ولجنة السيدات،

عن إقامة مشروع بيع حلويات عيد الميالد .المتضمن :كليجا ..معمول..

غريبة ..وكعك بيانسون ..واحتمال زيادة انواع اخرى .وذلك في صالتنا

على شارع هنري بوراسا ،بتاريخ  8-7-6من شهر كانون االول .نتمنى

الدعم من الجميع لهذا العمل الطوعي .للتسجيل ومزيد من المعلومات

االتصال بالسيدات( :آريا حناوي ( )4384060823صبا شهدا

( )5148838937جينا زكو  )5149632499وتسجيل الطلب عندهم.

مع الرجاء دفع القيمة خالل أسبوع من تسجيل الطلب .يغلق باب تسجيل

الطلبات في  24تشرين الثاني .أعياداً مجيدة تتمناها لكم سيدات الطائفة
واعواماً مباركة .مع الشكر الكبير لكل من يساند كنيستنا المقدسة.

† رعية السيدة العذراء ومار يعقوب النصيبيبني :تدعوكم للقداس األلهي

المقرر إقامته في يوم االحد  17نوفمير  2019في كنيستنا الجديدة في
تمام الساعة  11صباجاً ،على العنوان التالي7 Boul. Desjardis O. :

 Ste Thèrese. J7E 1C9وبعد القداس سيلتقي المجلس الملي ولجنة

الصيانة مع الرعية ليشرحوا المراحل التي ستمر بها صيانة الكنيسة الجديدة

ومواضيع اخرى إيضاحية .ويمكنكم بالمناسبة تقديم تبرعاتكم في ذاك

الوقت .منتظرين حضوركم ودعمكم وأراؤكم لما فيه خير كنيستنا وتقدمها.
انتضروا المزيد من المعلومات وشك اًر.

† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل أوالده

للمناولة االحتفالية من عمر  9سنوات فمافوق ،فالرجاء االتصال هاتـفياً
بأسـرع وق ــت باألب كميل إسحق ) (5149271220وشك اًر.

† حفلة رأس السنة :تدعـوكـم رعية مار يعقوب ،إلى قضاء حفلة ليلة

مساء،
رأس السنة الميالدية في  31كانون األول  2019االساعة التاسعة
ً
في صالة الروم الكاثوليك الملكيين على 10025 Boul. L’Acadie :

وبمشاركة  DJناثر للموسيقى ومطعم ليالي بيروت بأطيب المأكوالت.

لألطفال دون  5سنوات مجاناً بدون مقعد ،واالطفال دون  10سنوات 50

دوالر بمقعد ،وسعر البطاقة للكبار  $ 90و $115 VIPللكبار والصغار،
ونعتذر عن بيع المشروبات الكحولية ،وبإمكان الراغبين إحضارها معهم.

وشك اًر لتشجيعكم ومساهمتكم فاألماكن محدودة للحجز واالستعالم مع:
نبيل زكو  514-575-2455أو بسام طوشان .514-730-2192
لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

