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(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :متى )20 – 13 :16
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َل تَالَمي َذهُ
ص ِرَّية فيُلبُّ َس َسأ َ
اء َي ُسوعُ إَلى َن َواحي َق ْي َ
َوَل َّما َج َ
ِِ
الناس ِإِني أ ََنا ْاب ُن ِ
اإل ْنس ِ
ان؟» َفَقاُلوا:
ول َّ ُ
قائالًَ « :م ْن َيُق ُ
َ
آخ ُرو َنِ :إ ْرِم َيا أ َْو
آخ ُرو َنِ :إيلَِّياَ ،و َ
انَ ،و َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
« َق ْوٌمُ :ي َ
ِ ِ
ِ ِ
ال َل ُه ْمَ « :وأ َْنتُ ْمَ ،م ْن تَُقوُلو َن ِإِني أ ََنا؟»
َواحٌد م َن األ َْنب َياء»َ .ق َ
طرس وَقال« :أَنت هو اْلم ِسيح ابن هللاِ
ِ
ْ َ َُ َ ُ ْ ُ
اب س ْم َع ُ
َج َ
َفأ َ
ان ُب ْ ُ ُ َ َ
ِ
ان ْب َن
ال َل ُهُ « :
وبى َل َك َيا س ْم َع ُ
طَ
أج َ
اْل َح ِي!»َ .ف َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
يوناِ ،إ َّن َلحما ودما َلم يعلِن َلكِ ،
لك َّن أَِبي َّال ِذي ِفي
َُ
ْ ً َ َ ً ْ ُْ ْ َ
طرس ،وعَلى ِ
ِ
هذِه
َّ
ول َل َك أ َْي ً
ضا :أ َْن َت بُ ْ ُ ُ َ َ
الس َم َاواتَ .وأ ََنا أَُق ُ
الص ْخرِة أَبني َكِن ِ
اب اْل َج ِحي ِم َل ْن تَْق َوى َعَل ْي َها.
َّ َ ْ
يستيَ ،وأ َْب َو ُ
َ
وأ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ط ُه َعَلى
اتَ ،ف ُك ُّل َما تَ ْربِ ُ
َ ْ
ُعط َ
يك َمَفات َ
يح َمَل ُكوت َّ َ َ
السماو ِ
ض ي ُكو ُن مربو ً ِ
اتَ .وُك ُّل َما تَ ُحُّل ُه َعَلى
َُْ
األ َْر ِ َ
طا في َّ َ َ
ِ ٍِ
ِ
ِ
األ َْر ِ
ض َي ُكو ُن َم ْحلُوالً ِفي َّ
صى تَالَمي َذهُ
الس َم َاوات» .ح َينئذ أ َْو َ
أَن الَ يُقولُوا أل ٍ
ِ
يح.
َحد ِإَّن ُه َي ُسوعُ اْل َمس ُ
ْ َ
َ
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تقديس الكنيسة

† التأمل اإلنجيلي:

عيت الكنيسة مقدسة ألن
اليوم نحتفل بأحد تقديس البيعة ،أجل لقد ُد َ
مؤسسها قدوس ،هذا ما قاله المالك للعذراء مريم يوم بشرها بالحبل به

قائالً إن« :القدوس المولود منك يدعى ابن للا» (لو )35 :1وقد تجسد
وصلب عوضاً عنا ،فبررنا وقدسنا
من الروح القدس ومن العذراء مريم ُ
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 .آباؤنا ـ ونحن كنيسة
أنطاكية ـ آباؤنا األنطاكيون نفتخر بهم ألنه كما يذكر سفر أعمال الرسل

« ُدعي التالميذ مسيحيين في أنطاكية أوالً» (أع )26 :11لماذا؟ ألنهم
فدعوا
أروا فيهم أُناساً مؤمنين صالحين ،مستقيمي السيرة كالمسيح يسوعُ ،
مسيحيين .فنحن عندما نحتفل بتقديس البيعة علينا أن نؤمن أن كل واحد

منا كنيسة ،كما يقول مار أفرام السرياني أن كل واحد منا هو كنيسة،
كما يقول الرسول بولس أن كل واحد منا هو هيكل للا وروح للا حال

فيه ،فعلينا أن نجعل هذا الهيكل طاه اًر نقياً مقدساً لكي يثبت روح للا أو

الروح القدس في هذا الهيكل ،ويكون اإلنسان الذي ولد في الكنيسة من

جرن المعموديةُ ،ولد ليكون ابناً ّلل بالنعمة يكون حقاً مستحقاً كابن أن
يرث ملكوت أبيه السماوي ،فإذا أخطأ أحدنا علينا أن نتوب لنعود إلى
للا أب ار ًار قديسين فنستحق أن نحيا لربنا على هذه األرض ونستحق بعد
العمر الطويل أن نرث ملكوته السماوي والتي هي الكنيسة المنتصرة،
كنيسة األبكار المكتوبة أسماؤهم في السماء ،الحالة التي نتمناها لنا ولكم

بنعمته تعالى آمين.

† اليوم األحد في  29أكتوبر  2017يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم

لراحة المرحوم كميل كبرو حوبو ،للفقيد الرحمة الواسعة في ملكوت

السموات والتعازي لشقيقته نينوى ولزوجها السيد يوسف دنحو ،ولسائر

عائالتهم وأهلهم جميعاً .فليلهمهم هللا الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  29أكتوبر  2017يقام قداس وجناز لمرور سنة على

وفاة المرحوم توما جرمي ،للفقيد الرحمة الواسعة في ملكوت السموات

والتعازي لزوجته أيتان وبناته ليندا ،وسما ،وميلدا ،وألصهرته ،وأحفاده،
ولسائر عائالتهم وأهلهم جميعاً .فليلهمهم هللا الصبر والعزاء والسلوان.

† األحد القادم في  5نوفمبر  2017سيقام جناز لراحة المأسوف على
شابها المرحومة إنعام شهرستان لمرور سنة على وفاتها ،للفقيدة الرحمة

الواسعة ولوالدتها يوالند شمي وإلخوتها مسعود ونهلى وسمير ولسائر
أفراد العائلة واألهل جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.
† عيد البربارة :تدعو جميعة السيدات إلى حفل خاص يجمعهن في جو
من األخوة والمحبة والفرح وذلك في مطعم  Monotفي مساء يوم

مساء ،سعر البطاقة للشخص
الجمعة في  1ديسمبر ،الساعة التاسعة
ً

 30دوالر ،الحجز مسبقاً مع السيدة مها حنا القس (514) 651-
 5021وشك اًر.

† مركز قنشرين للتعليم المسيحي :تحت شعار« :ال تهتموا بشي بل في
كل شي بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى هللا» (فيلبي

 )٤:٦بنعمة ربنا يسوع المسيح وبرعاية نيافة المطران ايليا باهي ،يعلن
مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح دورته لعام ٢٠١٨-٢٠١٧

وذلك في  ٢١تشرين االول (أكتوبر) في كل يوم سبت من الساعة

 ١١:٣٠الى الساعة  ٢بعد الظهر .نستقبل أوالدكم من عمر  ٥الى ١٠
سنوات .رسم االشتراك للطفل  ٣٠دوالر ،لالستعالم والتسجيل :االتصال
مع األب كميل اسحق ( )٥١٤-٩٢٧-١٢٢٠أو مع األخت كاترين حنا

( )٤٣٨-٩٩٠-٧٠٥١وسالم هللا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم
وأفكارهم في المسيح يسوع.

† رأس السنة :يعلن المجلس الملي عن إقامة حفل بمناسبة رأس السنة

الميالدية  ٣١كانون االول  ٢٠١٧مع  DJناثر ،أسعار البطاقات (-80
 70دوالر لكبار) ومن عمر  3الى  10سنوات  45دوالر ،مسموح جلب

المشروبات الروحية معكم أما المشروبات الغازية موفرة للبيع من قبل

اللجنة ،والحضانة لالطفال مؤمنة ،وأيضاً موقف للسيارات مؤمن

للجميع ،الرجاء حجز أماكنكم بأسرع وقت ،المكان ثانوية الڤال سنيور
أكاديمي:
Laval Senior Academie, 2323 Boul. Daniel Jonson,
Laval, H7T 1H8 QC.

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

