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

† النص اإلنجيلي( :يوحنا )38 – 22 :10
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ار بين السيد المسيح واليهود
أيضا حو ًا
† التأمل األنجيلي :هنا نجد ً
داخل الهيكل ،وكان ذلك في عيد التجديد  .Hanukkahفي الشتاء .كان
تذكار لما فعله يهوذا المكابي عام  164 /165ق.م .قام بتطهير
هذا العيد ًا
الهيكل من الرجاسة التي دنس بها أنطيخوس الرابع أبيفينوس السرياني

الهيكل قبل ثالث سنوات ( 1مك )59-36 :4وألزمهم بالعبادة الوثنية،
ومنعهم من ختان األطفال وحفظ السبت .وقد جاء ذكر هذا العيد في أكثر
تفصيل في  2مك  .18 :1كان ُينظر إلى عودة الحرية إليهم كمن قاموا
سنويا في
عيدا
من الموت وتمتعوا بالحياة من جديد ،ولتذكار ذلك أقاموا ً
ً

الخامس والعشرين من شهر كسلو ،حوالي بدء شهر ديسمبر ويمتد العيد

لمدة تسعة أيام باألنوار .ال ُيحتفل بالعيد في أورشليم وحدها كبقية األعياد،

وإنما يحتفل به كواحد في موضعه ،وذلك كعيد الفوريم (إش  )19 :9إذ

كان اليهود يحتفلون بعيد تقديس الهيكل وتكريسه .أعلن السيد المسيح أنه
هو الذي كرسه اآلب وأرسله إلى العالم .إنهم خراف باإليمان ،خراف باتباع

الراعي ،خراف بعدم االستخفاف بمخلصهم ،خراف بدخولهم من الباب،
خراف بدخولهم وخراف بخروجهم ليجدوا مرعى ،خراف بتمتعهم بالحياة

األبدية .إذن ماذا يعني القول" :أنتم لستم من خرافي" ؟ لقد رآهم قد ُوضعوا

للهالك األبدي ،وال ينالوا الحياة األبدية بدمه .لقد سبق فأعلن لليهود" :قبل

أن يكون إبراهيم أنا كائن" فأرادوا أن يرجموه .سمعوا بما فيه الكفاية عن

مساويا هلل .يبين السيد المسيح
شخصه فاتهموه بالتجديف ،ألنه جعل نفسه
ً
وضوحا من صوته بأقواله.
لليهود هنا أنه قد أبدي بأعماله صوتًا أكثر
ً
قدم لهم السيد المسيح عالمات قطيعه ،وهي أنها تسمع صوته ك ار ٍع لها،

أنها تعرف صوت حبه واهتمامه ،فتلتصق به وتتعرف عليه.

† في  2نوفمير  2019انتقل الى رحمته تعالى المرحوم كبريئل أفريم

للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته رو از مير از  .والبنائه شامل
وأفرام ،ورازق ،وسوزان ،وزوجها معن بركوده ،ولسائر أفراد العائلة واألهل

جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.
† 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.

† 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.

† 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.
† 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

