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

† النص اإلنجيلي( :لوقا )38 – 26 :1
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أحد بشارة العذراء مريم

أيضا للعالم أجمع :منها سيولد
† التأمل األنجيلي :البشارة لمريم هي ً
المخلص المسيح المنتظر ،وهي المخطوبة لرجل اسمه يوسف من ساللة
أما بتوالً للكلمة ابن هللا المتجسد ،يسوع المسيح،
داود الملك ،لكن هللا أرادها ًّ

أما روحية بالنعمة للجنس البشري المفتدى بدم ابنها
بقوة الروح القدس ،و ًّ

أما للكنيسة التي هي المسيح الكلي :المسيح الرأس وجسده
االلهي ،و ًّ

المؤلف من جماعة المعتمدين .في هذه البشارة تحقق وعد هللا بالخالص
مخاطبا الشيطان المتمثل في الحية" :أضع عداوة بينك وبين
الذي قطعه
ً
المرأة هي العذراء مريم حواء الجديدة – بين نسلك ونسلها اي بين الشيطان

والمسيح – هو يسحق رأسك وأنت تترصدين عقبه" (تك  )15/3هذا الوعد

عهدا مع ابراهيم ونسله .وفي البشارة تتجلى كرامة العائلة
أبرمه هللا فيما بعد ً

وقدسيتها ودعوتها .البشارة :بداية عهد المسيح والكنيسة  :مع البشارة

لمريم يبدأ عهد جديد هو دخول كلمة هللا في صميم العائلة البشرية ،متخ ًذا
طبيعة إنسانية من مريم العذراء ،وفي تاريخ الجنس البشري
مفتديا إياه من
ً
عبودية الخطيئة والشر ،وفي كل ثقافة بشرية موج ًها إياها إلى كل حق
وخير وجمال .في البشارة يتجلى سر يسوع المسيح :إنه ابن هللا ،الذي

"أصوله منذ القديم منذ أيام األزل" (ميخا  )1/5وهو "كلمة اآلب" (يو
 )2-1/1وابن مريم بالجسد في الزمن .حقيقة مزدوجة أعلنها يوحنا

بشرا ،وسكن بيننا ،ورأينا مجده ،مجد ابن وحيد
الرسول" :والكلمة صار ً
آت من اآلب ،مآلن نعمة ًّ
وحقا" (يو  )14/1وكتب عنها بولس الرسول:

مولودا في حكم
مولودا من امرأة،
"لما بلغ ملء الزمان ،أرسل هللا ابنه
ً
ً
الشريعة ،لكي يفتدي الذين هم في حكم الشريعة ،حتى ننال البنوة" (غالطية
 )5-4/4ومع البشارة يبدأ شعب جديد هو الكنيسة المؤلفة من جماعة

الذين قبلوا الكلمة االلهي ،يسوع المسيح ،النور الحقيقي الذي ينير كل

سلطانا أن يصيروا أبناء
إنسان آت إلى العالم ،وآمنوا باسمه ،فأعطاهم
ً
هللا ،هم الذين ،ال من دم وال من رغبة جسد ،وال من مشيئة رجل ،بل من
هللا ولدوا" (يو  )9 ،12 ،13/1البشارة لمريم هي للكنيسة وللبشرية جمعاء،
أيضا أم
ألن هذه ستكون أم االله المتجسد ،المسيح التاريخي ،وستكون ً
أعضاء جسده السري ،المسيح الكلي ،الذين ستساهم بحبها في والدتهم
الجديدة .أم المسيح الكلي هي "أم الكنيسة" ،لهذا السبب حياها جبرائيل
بسالم الفرح والتغبيط" :السالم عليك! افرحي! وال تخافي! ألنك ِ
نلت حظوة
عند هللا" (لو  )28،30/1هذه الحظوة هي للبشرية بأسرها التي يشملها

عهد الفداء .فمن مريم ،التي حظيت بشرف األمومة لالله وللكنيسة ،تفيض

بواسطتها النعمة االلهية على البشرية جمعاء ،ولهذا السبب ما ناداها
المالك باسمها عندما حياها ،بل سماها "ممتلئة نعمة" .هذه التسمية تكشف

سر مريم الغني باألوصاف .ألن النعمة االلهية مألتها وهي البتول واألم،
وقد ظلت بتوالً قبل الميالد وفيه وبعده ،بقدرة هللا الفاعلة فيها بحلول الروح

القدس ،األم والبتول هي قدوة لنا في االيمان والرجاء والمحبة ،بفضل
اتحادها الكامل بإرادة اآلب ،وقبول إلهامات الروح القدس.

† 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 ،وبأطيب المأكوالت من مطعم ليالي بيروت.

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

دوالر بمقعد ،وسعر البطاقة للكبار  $ 90و $115 VIPللكبار والصغار،
وبإمكان الراغبين إحضار المشروبات معهم .للحجز واالستعالم نبيل زكو

 514-575-2455أو بسام طوشان .514-730-2192

† اليوم في  24نوفمير  2019يقام قداس وجناز لراحة نفس

المرحوم مطانس القس بولس الخوري المتوفى في صدد يوم األربعاء 20

نوفمبر ،لمرور الثالث و السابع واألربعين على وفاته ،للفقيد الرحمة

الواسعة ولزوجته شمسة العبود وأوالده باولو وعبدو وميخائيل الخوري وابنته

إيفا الخوري وزوجها أنطون الخوري ولسائر األهل واألقارب في صدد
والمغترب جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† حلويات العيد :تعلن رعية مار يعقوب ،عن مشروع بيع حلويات لعيد

الميالد .المتضمن :كليجا ،معمول  3أنواع .غريبة ،بسكويت بيانسون،
لوزية ،وربات نوعين .وذلك في مركز صالتنا بتاريخ  8-7من شهر كانون

رجاء قبل  24تشرين الثاني الرجاء االتصال
االول .للتسجيل والحجز
ً
بالسيدات( :آريا حناوي ( )4384060823صبا شهدا )5148838937
(جينا زكو  )5149632499وشك اًر لكل من دعم هذا العمل الطوعي.
أعياداً مجيدة تتمناها لكم واعواماً مباركة.

† لجنة السيدات :اليوم األحد  24نوفمبر  2019وإحتفاالً بعيد القديسة

الشهيدة بربارة تدعوكم لجنة السيدات ،للمشاركة بطعام المحبة بعد القداس

األلهي مباشرة الساعة  3:00 PMفي صالتنا على هنري بوراسا سعر

البطاقة  $ 20نتشرف بحضوركم.

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

للمناولة االحتفالية من عمر  9سنوات فمافوق ،للمزيد من المعلومات
والتسجيل مع األب كميل إسحق ) (5149271220وشك اًر.
لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف

األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

