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† النص اإلنجيلي( :لوقا )17–10:16
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غالبا
† التأمل األنجيلي :القليل هو مال الظلم ،أي الثروة الزمنيَّة التي ً

ما ُجمعت خالل االبتزاز والطمع .لكن الذين يعرفون كيف يعيشون الحياة

الفاضلة ،ويعطشون للرجاء فيما هو مخزن ،ويسحبون فكرهم عن
األرضيات ،مفكرين بالحري في العلويَّات ،هؤالء يستهينون بالغنى الزمني

تماما ،إذ ال َّ
يقدم إال الملذات واالنغماس في الترف والشهوات الجسديَّة
ً
الدنيئة ،والبهاء الذي ال ينفع ،بل هو وقتي وباطل .إذن ،من واجبنا أن

نكون أمناء هلل ،أنقياء القلب ،رحماء ،لطفاء ،أبرًاراَّ ،
مقدسين ،فإن هذه
األمور تطبع فينا خطوط التشبه اإللهي ،وتجعلنا كاملين كورثة للحياة
األبديَّة .هذا إذن ما هو حق! هذا هو مغزى كلمات المخلِص وقصدها،
األمر الذي يمكن لإلنسان أن يتعلمه مما تبع ذلك ،إذ قال" :وإن لم تكونوا

أمناء في ما هو للغير ،فمن يعطيكم ما هو لكم؟" .فكيف نتقبل ما هو
لنا؟ كيف يمكن أن نصير شركاء في األعمال الصالحة التي يهبها هللا،

إلهيا ،وتشكل فيها بطريقة روحيَّة
التي تزين النفس وتطبع عليها
ً
جماال ً
البر والقداسة واألعمال المستقيمة التي تمارس بمخافة هللا؟ ليت الذين
أرضيا يفتحون قلوبهم للمحتاجين ،فنظهر أمناء ومطيعين
يملكون منا غنى
ً

لنواميس هللا ،وتابعين إلرادة ربَّنا في األمور التي هي في الخارج والتي
ليست مالنا ،فنتقبل ما هو لنا ،أي الجمال َّ
المقدس العجيب الذي يشكله

هللا في نفوس البشر ،فيجعلهم على شبهه كما كنا في األصل .يضع ِ
السيد
قائال" :ال
حدا
فاصال بين قبول صداقته واالرتباك بمحبَّة المالً ،
ً
المسيح ً
يقدر خادم أن يخدم سيدين ،ألنه إما أن يبغض الواحد ويحب اآلخر ،أو
يالزم الواحد ويحتقر اآلخر،ال تقدرون أن تخدموا هللا والمال" .خادم

المسيح الكامل ليس له شيء بجانب المسيح؛ فإن كان له شيء بجانب
كامال.
المسيح فهو ليس ً

† البارحة يوم السبت في  12أكتوبر  2019تم إكليل الشاب رامي

رابي على اآلنسة ليلى شحادة ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة
زوجية سعيدة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

† األحد في  13أكتوبر  2019إقتبل سر العماد المقدس الطفل مايكل
ابن كرستين عيسى وجوزيف كنعو ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في

حياته.

† األحد في  13أكتوبر  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم على
وفاة المرحوم يعقوب أصالن ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة

لزوجته إبتسام سعيد ولبناته شميرام ،وفيبي ،ومريانا وزوجها كريم النعمة،

ولسائر األخوة ولعائالتهم وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.
† األحد القادم في  20أكتوبر  2019سيقام قداس وجناز األربعبن يوم

لراحة المرحوم جان خوري ،وللمرحوم رامي بحادي لمرور سنة على
وفاتهما ،للفقيدين الرحمة الواسعة ولعائالتهم ،ولجميع األهل واألخوة الصبر
والعزاء والسلوان.

† رعية السيدة العذراء ومار يعقوب النصيبيبني :تدعوكم للقداس األلهي

المقرر إقامته في يوم االحد  27أكتوبر  2019في كنيستنا الجديدة في
تمام الساعة  11صباجاً ،على العنوان التالي7 Boul. Desjardins :

 O. Ste.Therese, 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 وأ ارؤكم لما فيه خير كنيستنا

وتقدمها .انتضروا المزيد من المعلومات وشك اًر.

† 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  ٨-٧-٦من شهر كانون االول .نتمنى

الدعم من الجميع لهذا العمل الطوعي .ويتم االتصال بإحدى عضوات

هاتين اللجنتين وتسجيل الطلب عندهم .مع الرجاء دفع القيمة خالل أسبوع
من تسجيل الطلب .يغلق باب تسجيل الطلبات في ٢٤تشرين الثاني.

أعياداً مجيدة تتمناها لكم سيدات الطائفة واعواما مباركة .مع الشكر الكبير

لكل من يساند كنيستنا المقدسة.

† عودة كشاف مار يعقوب :يدعو المجلس الملي الشباب والشابات من

عمر  17سنة وما فوق ،مع خبرة كشفية أو بدون أي خبرة كشفية الراغبين
إلنضمام إلى قيادة فوج مار يعقوب الكشفي الجديد .الرجاء األتصال بالسيد

جان خوري على رقم الهاتف 514-573-7239 :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 .514-927-1220.وشك اًر.

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

