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

† النص اإلنجيلي( :متى )27–22:17
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ال َل ُه َي ُسوعَُ« :فِإذاً اْل َب ُنو َن
َ
ال َل ُه ُب ْ ُ ُ
َجانب» َق َ
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لكن لِ َئالَّ نعِثرهم ،ا ْذهب ِإَلى اْلبح ِر وأَْل ِق ِ
ِ
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َح َرٌارَ .و ْ
ُ ْ َ ُُ َ ْ
أْ
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اها تَ ِج ْد
الس َم َك ُة َّالِتي تَ ْ
َو َّ
طلُ ُع أََّوالً ُخ ْذ َهاَ ،و َمتَى َفتَ ْح َت َف َ
َع ِط ِه ْم َعِني َو َع ْن َك».
ِإ ْستَ ًاراَ ،ف ُخ ْذهُ َوأ ْ
 22أيلول 2019 /

No 531

األحد  21بعد القيامة

تقدم الذين يأخذون
† التأمل األنجيلي :لما جاؤوا إلى كفر ناحوم َّ
الدرهمين وسألوا بطرس أما يوفي معلمه ضريبة نصف الشاقل المستوفاة

للعناية بحاجات خدمة الهيكل الكثيرة .فأجابهم بطرس :بلى .ولربما أراد

التلميذ المخدوع أن ينقذ الرب من إحراج الجباة له .هذا وتكشف لنا الواقعة
اآلتية ِعلم الرب الكامل بكل شيء .فعندما جاء بطرس إلى البيت سبقه
يسوع في الكالم قبل أن تتاح الفرصة له للتحدث عما جرى .قال يسوع:

«ماذا ُيظن يا سمعان .ممن يأخذ ملوك األرض الجباية أو الجزية :أمن
بنيهم أم من األجانب ،أجاب بطرس يسوع إجابة صحيحة قائالً له إن
ٍ
عندئذ صرح الرب بالقول ،إ ًذا فالبنون أحرار.
الضريبة تُجبى من األجانب.

فالهيكل كان بيت هللا ،وبما أن يسوع هو ابن هللا فال داعي له لدفع ضريبة

الهيكل وإال لكان يدفع الدرهمين لنفسه .لكن الرب على أي حال وافق على
دفع الجزية لئال يعثرهم؛ لكن ماذا يعمل ألجل تدبير المال؟ فالكتاب لم

يذكر أن يسوع كان يحمل ماالً أثناء خدمته .لهذا أرسل بطرس إلى بحر

الجليل وطلب إليه أن يجلب أول سمكة يصطادها .وفي فم تلك السمكة

يجد قطعة نقدية أوصاه أن يستخدمها ليدفع عن نفسه وعن المسيح .فلقد
عرف في فم أية سمكة من أسماك بحر الجليل كان اإلستار ،وعرف

موضع تلك السمكة وأنها ستكون أول سمكة يصطادها بطرس .لو كان

في األمر مبدأ روحي لما كان الرب قد دفع الجزية ،فنحن المؤمنين قد

تحررنا من الناموس ،بل نتجنب كل ما ُيسبب معثرة للناس .ويقول الرب
َع ِط ِه ْم َعِني َو َع ْن َك" .هل كان
اها تَ ِج ْد ِإ ْستَا اًر َف ُخ ْذهُ َوأ ْ
"متَى َفتَ ْح َت َف َ
لبطرس َ
يسوع في ذلك الوقت فقي اًر جداً حتى أنه لم يكن لديه أي مال آخر يدفع
منه هذه الضريبة؟ من الممكن ذلك ،أو لعله اختار هذه الطريقة ليؤكد

لبطرس حقيقة أنه رب كل الخليقة.

† األحد في  15أيلول  2019وببالغ الحزن واألسف انتقل الى األخدار

عاما .للفقيد
السماوية المأسوف عليه المرحوم جان خوري عن عمر ً 73
الرحمة الوسعة ،والتعازي الحارة لزوجته ليليان أدامو ،وبناته ميراي وناتالي
خوري وألخوته الدكتور إلياس ،وألفريد ،وفريدة خوري ،ولسائر األصهار
ولعائالتهم وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  22أيلول  2019يقام قداس وجناز لمرور السابع

والخامس عشر على وفاة المرحوم نعمت حنا حلبية ،للفقيد الرحمة الواسعة،

والتعازي الحارة لزوجته السيدة برناديت منصور وأبناءه عمار وعالء وكرم

ورغيد حلبية ولزوجته السيدة جاكلين تاكوز ،ولسائر األحفاد ،ولعائالتهم
وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† األحد القادم في  29أيلول  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم
على وفاة المرحوم جورج حنا القس ،والمرحوم أرجان عباي ،للفقيدين

الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة ألهلهم ولسائر أفراد العائلة جميعاً لهم
الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  22أيلول  2019إقتبل سر العماد المقدس الطفلة إيما

ابنة جورج الياس وساند ار فتال ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في
حياتها.

† 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.

 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 October 27 /2019 in our new
church in Ste Thèrese, 7 Boul. Desjardins O , H7E 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

