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النص اإلنجيلي( :متى )12-16 :61
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ِ
ِ
ِ
ِ
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أ ْ ِّ
َجلِي َي ِج ُد َها.
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عيد اكشاف الصليب

عيد الصليب المقدس:
الصليب المقدس من العالمات التي يعتز بها المؤمن المسيحي ،ويتجلى

ذلك في حياته اليومية فنراه يرشم عالمة الصليب في كل وقت كان ،في

األفراح واألحزان واآلالم .وعيد الصليب المقدس أو عيد اكتشاف

الصليب المقدس ،ويسمى أيضاً عيد رفع الصليب المحي .ولهذا العيد

أصول قديمة نذكر منها :يذكر المؤرخ الكبير أوسابيوس القيصري بأن
الملك الروماني قسطنطين الكبير (362ـ  )333الذي رأى عالمة
الصليب في السماء على مثال نور بهيئة الصليب مع مكتوب تحتها

عبارة( :بهذه العالمة تغلب) .وان أقدم شهادة عن وجود خشبة الصليب
المقدس في أورشليم جاءتنا في خطبة للقديس كيرلس األورشليمي الذي

ذكر في سنة  323بأن ذخائر خشبة الصليب المقدس وجدت اآلن في
العالم .ومن قوله هذا يمكن االستنتاج بأن خشبة الصليب اكتشفت في

عين تاريخ هذا العيد في
الفترة بين 333ـ  323م .ومن التقليد الكنسي ّ
 02أيلول من كل عام وذلك منذ القرن السادس الميالدي .قصة القديسة
هيالنة والدة الملك قسطنطين األول الكبير التي أتت الى الديار المقدسة

في القرن الرابع ،بعد انتصار الملك قسطنطين سنة  303للبحث عن
الصليب المقدس في أورشليم ،وبعد أن سعت في مبتغاها استدلت على

موضع القبر الجليل ،توقفت في اكتشاف الصليب مدفوناً بالقرب من
الجلجلة بين ثالثة صلبان وتحقق مكاريوس أسقف أورشليم من صحة

عود الصليب المقدس .وبأن هيالنة أم قسطنطين التي اكتشفت خشبة

الصليب المقدس فعالً .وعندما قام الفرس بغزو اورشليم ونهبها سنة
 202كانت خشبة الصليب المقدس بين جملة الغنائم التي أخذوها
ونقلوها معهم الى قطيسفون عاصمة مملكتهم الشتوية على نهر دجلة

وبقي الصليب من حوزتهم حتى قام اإلمبراطور الروماني هرقل واستظهر
عليهم فردهم على أعقابهم وهزم جيوشهم وانتصر على كسرى الثاني

سنة  266وأعاد ذخيرة الصليب المقدس وبدخول الفاتحين الى
القسطنطينية والتي استقبلت الموكب باحتفال مهيب بالمصابيح وتراتيل

النصر واالبتهاج .يقودنا الصليب من خالل اآلالم والمعاناة وانكار الذات
إلى مجد اهلل ،وهذا ما دعا إليه السيد المسيح ،فقد دعا الناس إلى حمل

صليبهم والسير وراءه :إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل
صليبه كل يوم ويتبعني .لذلك نحن نؤمن بأننا فقط عبر اآلالم وحمل

الصليب وانكار الذات نستطيع أن نقابل اهلل ،ألن الصليب هو الوسيلة
التي استعملها المسيح لينجز عمله الخالصي ألجل البشر.

 +اليوم األحد في  06أيلول  6102يقام قداس وجناز لمرور سنة على
وفاة المرحوم الشماس توما ملكي ،نقدم التعازي ألوالده وأحفاده وإلخوته
وألهلهم وأوالدهم لهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.
 +نشكر مساعي السيد ادمون دوداق في جمع تبرع سخي من صديقه
وشريك أعماله التجارية :بمبلغ ( 63111خمسة وعشرين آلف دوالر)
من السيد :جوزيپي دي باتيستا Giuseppe Di Battista

رئيس شركة La Compagnie De Gestion Fineal INC:
يضاف هذا التبرع الى التبرعات األخرى السخية التي جمعها السيد
إدمون دوداق لكنيستنا السريانية المقدسة ،ففيما نشكره والسيد جوزيپي

نسأل اهلل أن يبارك هذه العطايا ويمنح مزيد من التوفيق والنجاح بالصحة
والعافية والعمر المديد لهم ولكل من يساهم في عمل الخير ويعمله بروح

المحبة والعطاء.

 +المجلس الملي :لقرب مدة انتهاء جمعية السيدات المشكورات على
أتعابهن الكبيرة في خدمة الكنيسة ،يدعو المجلس الملي جميع سيدات

الطائفة لمن يرغبن في االنضمام وترشيح أسماؤهن لتشكيل جمعية جديدة
للعمل من جديد كما عهدناهن في الجمعيات السابقة بجد ونشاط لما
يؤول لتقدم وازدهار الطائفة ،التسجيل :عند األب كميل اسحق على رقم

الهاتف:

 514 927-1220أو مع السـيد يعقوب دنحو.514 856-1584 :
 +جمعية الشباب تدعو بمناسبة عيد الشكر جميع شبابنا وشباتنا من
الكنائس الشقيقة هنا في مجتمعنا ،وبروح األخوة في المسيح .حضور

الحفل فوق العمر  + 06في مطعم السلطان في  6أكتوبر في الساعة 6

مساء ،وسعر التذكرة هو  $ 31للشخص الواحد ،والتي تشمل المواد

الغذائية .المشروبات ،بما في ذلك المشروبات الغازية ،هي اضافية.

للحجز ،يرجى االتصال باآلنسة زينة ملكي  (514) 992-8065أو
جون أوزجليك في .(514) 208-1292

+ The youth committee is organizing a Thanksgiving weekend
party inviting all our youth and youth from our sister churches

here in our community, in the spirit of fellowship in Christ. The
party will be 18+, at the Al Sultan restaurant on the 8th of
October at 8 pm, and tickets will be 30$ per person, which

includes food. Drinks, including soft drinks, are extra. For
reservations, contact Zena Malke at (514) 992-8065 or John
Ozcelik at (514) 208-1292.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

