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

† النص اإلنجيلي( :متى )26–21:5

َق ْد س ِمعتُم أََّنه ِقيل لِْلُقدم ِ
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ُم ْستَ ْو ِج َب اْل ُح ْك ِمَ .وأ َّ
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْغ َ
َما أ ََنا َفأَُق ُ
َخ ِ
َخ ِ
يه ب ِ
اطالً ي ُكو ُن مستَو ِجب اْلح ْكمِ ،وم ْن َقال أل ِ
عَلى أ ِ
يه:
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُْ ْ
ََ
ِ
َح َم ُقَ ،ي ُكو ُن
الَ :يا أ ْ
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اْلَقاضي إَلى الش َرط ِيَ ،ف ُتْلَقى في الس ْج ِنْ .ل َح َّق أَُق ُ
الَ تَ ْخرج ِم ْن ه َناك حتَّى تُوِفي اْلَفْلس األ ِ
َخ َير!
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† التأمل األنجيلي :نرى السيد المسيح هنا يتتبع البواعث الداخلية التي
تدفع للخطية ليقتلع أصول الشر من النفس .الغضب الباطل :تحرك

الغضب في القلب وقوله أنه باطل أي صادر عن قلب شرير حاقد يفضى
للعراك والرغبة في االنتقام والقتل ،وهناك غضب حميد قال عنه بولس
الرسول " إغضبوا وال تخطئوا"(أف )26:4من قال ألخيه رقا :هنا خرج
الغضب إلى الخارج في صورة كلمة استهزاء لآلخر .وكلمة رقا كلمة

سريانية تعبير عن انفعال الغضب ،كلمة أو إشارة امتهان يمتهن بها
الشخص على سبيل االحتقار .من قال يا أحمق :هنا الشخص يعبر عن
غضبه بكلمة ذم .فكلمة رقا كلمة بال معنى ولكن هنا الحال أسوأ فكلمة

عقابا أشد .فجهنم هي مكان إبليس
أحمق كلمة جارحة ،ومثل هذا يستوجب ً
قتاال للناس ،ومن يترك نفسه للغضب يتشبه بإبليس فيكون معه
الذي كان ً

عموما وصية العهد الجديد هي المحبة ،وأي خروج عن المحبة
في جهنم.
ً
هو خطية وعصيان لوصية هللا أي المحبة.

† 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  2020-2019منذ  19من شهر تشرين االول (أكتوبر) في

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.

† 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
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 )5145737239( :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.

† 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 بإستقبالكم
وحضوركم.

 تدعوكم للقداس األلهي:† رعية السيدة العذراء ومار يعقوب النصيبيبني

 في كنيستنا الجديدة في2019  نوفمير17 المقرر إقامته في يوم االحد
7 Boul. Desjardis O. : على العنوان التالي،ً صباجا11 تمام الساعة

 وبعد القداس سيلتقي المجلس الملي ولجنةSte Thèrese. J7E 1C9

الصيانة مع الرعية ليشرحوا المراحل التي ستمر بها صيانة الكنيسة الجديدة

 ويمكنكم بالمناسبة تقديم تبرعاتكم في ذاك.ومواضيع اخرى إيضاحية

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

† On Behalf of The Virgin Mary and St Jacques
Syriac Orthodox Church, the Board of trustees:
kindly request all Parishioners to join us in Celebrating
the Holy mass on Sunday November 17 /2019 in our
new church in Ste Thèrese, 7 Boul. Desjardins O, J7E
1C9. at 11 O’clock AM. Following the service There
will be a general assembly in the Church’s hall to
present the action plan, the progress and sheduel of
renovations . All donations to this project are greatly
appreciated, God bless.

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

