األحد في  8تموز 8102

األحد السادس بعد العنصرة وتذكار العظيم
في الشهداء بروكوبموس والشهمد في الكهني
أنسطاسموس  ،اللحن  5ايوثمنا .6

Dimanche le 8 juillet 2018
6e dimanche après la Pentecôte
En mémoire de St Procope et de St Anastase.
Ton 5, évangile de matines 6

" مصادر اإليمان ونتائجه"
عجمب شفاء الم ّخلع في هذا النص اإلنجملي تختلف عن كل العجائب الشفائم األخرى ،فالمريض ل يتكل كلمي واحيدة،
وال أظهر ايمانه  .لكن الرب إذ رأى ايمان أقربائه وأحبائه الذين أحضروه شفاه عن عاهتيه ،ألنيه فيي حياال كثميرة ال
يُطلب إيمان المريض فقط ،خاص عندما يكون فاقد الحواس ،بل إيمان وصالة أهل بمته التي تشفع له وتنجمه.
يعلّمنا هذا النص اإلنجملي أمرين مهممن:
مصادر اإليمان :يريدنا الرب يسوع أن نكون فطنمن ،واسعي الحمل في السعي إلمه ،وفي القمام بعمله .علىمنا أن نظهر
حسن تصرف الئق وذكي جدا ً بخصوص أمورنا التي تختص باهلل .هناك أصدقاء بحاج للمساعدة وأقرباء بحاج
لمعرف المسمح .عندنا في الرعم مثالً فرص متنوع لنقوم بعمل هللا أكان بالعبادة أو اإلدارة أو التعلم أو الرعاي أو
الزيارا االستفقادي أو الخدم  .إن فعل البشارة المسمحم واسع جداً في العال  .ال نستطمع القعود واالنتظار ،وال
يجوز التوقف أمام الصعوبا .
قد ال نستطمع أن نقود مجموع ونعلّمها لكننا قادرين على االهتمام بصديق محتاج إلمنا ،أو نزور مريضا ً متعبا ً
ّ
لتعزيته ،أو نقدّم وردة وابتسام لمهموم يائس… كثمرا ً ما تفتح المبادرا الصغمرة قلوب الناس لمدخل الرب إلمها.
والدرس الثاني :نتائج اإليمان ،يبارك المسمح الذين يأتون إلمه بشوق ،بلماق وبإيمان ملحاح " .ثق يا بني .مغفورة لك
خطاياك" ،شفاه المسمح داخلما روحما أوالً ،ث باركه وشفاه جسديا ً .وهكذا تتابع الكنمس ممارس عطايا الغفران
والشفاء بواسط الصلوا واألسرار اإللهم  .وعلمنا من هذا المبدأ أيضا ً أن نصلّي بإيمان وتمممز دائما من أجل
غفران خطايا اآلخرين وشفائه من أمراضه  ،واثقمن باهلل ومودعمن كل األمور لنعمته.
الويل لنا إن ظننا أننا لسنا بحاج للغفران والشفاء .الشفاء والغفران يأتمان من محب هللا الذي حالما يقبلنا كما نحن
تحررنا محب هللا من ماضمنا ،وتزيح
بأخطائنا وفشلنا ،بخطايانا وأزماتنا ،عندما نتوجه إلمه بإخالص وإيمان وتوب ّ .
أثقالنا وتفتح حماة جديدة أمامنا .حالما نحبّه ،أو نتوق إلى محبته ،أو على األقل نتوق ألن نتوق إلى محبته ،ونختار
بحري أن نخدمه ،فمملك علمنا حقا ً ويجعلنا سالمممن بنعمته .تتفعّل طاق الشفاء والغفران بمن المسمحممن بالتضرع
والصالة .عندما نعترف بفشلنا ونصلّي لكل إنسان ،سوف ننمو في السالم الروحم والجسدي .

طروباريات
Tropaire, ton 5:
Verbe coéternel au Père et à l’Esprit, / toi qui es né de
la Vierge pour notre salut, / nous te chantons, nous tes
fidèles, et t’adorons, Seigneur, / car tu as bien voulu
souffrir en montant sur la croix / pour y subir la mort
en ta chair / et ressusciter les morts / en ta sainte et
glorieuse Résurrection.

:طروبارية القيامة اللحن الخامس
 المسياوي لي ب. لنسبح نحين المينمنمن ونسيجد للكلمي
 الموليييود مييين.واليييروح فيييي األزلمييي وعيييدم االبتيييداء
 أن يعلييو علييى. ألنييه سيير بالجسييد.العييذراء لخالصيينا
 وييينهض المييوتى بقمامتيييه. الصييلمب ويحتمييل الميييو
.المجمدة

Tropaire ton 4 :

:طروبار ّية الشهدين باللحن الرابع
شيييهمداك ييييا رب بجهادهميييا نييياال منيييك األكالميييل غمييير
 فحطمييييا، ألنّهمييييا أحييييرزا قوتييييك، يييييا إلهنييييا، البالميييي
،المغتصييبمن وسييحقا بييأس الشييماطمن التييي ال قي ّيوة لهييا
. خلّص نفوسنا،فبتوسالتهما إيها المسمح اإلله

Tes martyrs, Seigneur, pour le combat qu'ils ont mené, ont
reçu de Toi, notre Dieu, la couronne incorruptible. Animés de
ta Force, ils ont terrassé les tyrans, et réduit à l'impuissance
l'audace des démons. Par leurs prières, ô Christ Dieu, sauve
nos âmes

Kondakion ton 2:

Protectrice assurée des chrétiens, Médiatrice sans défaillance
devant le Créateur, ne dédaigne pas la voix suppliante des
pécheurs ! Mais dans ta bonté hâte-toi de nous secourir, nous
qui te crions avec foi: « Sois prompte dans ton intercession,
et empressée dans ta prière, ô Mère de Dieu, Secours
constant de ceux qui t’honorent.

:قنداق باللحن الثاني
 الوسمط لدى. يا شفمع المسمحممن الغمر الخازي
 ال تعرضي عن أصوا.الخالق غمر المردودة
 بل تداركمنا بالمعون بما أنك.طلباتنا نحن الخطأة
 بادري إلى. نحن الصارخمن إلمك بإيمان. صالح
الشفاع وأسرعي في الطلب يا والدة اإلله المتشفع
.دائما في مكرممك

الرسالة واإلنجيل
L'épître du saint Paul aux Romains 12:6-14
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce en
proportion de la foi; que celui qui est appelé au ministère
s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son
enseignement et celui qui exhorte à l’exhortation; que celui qui
donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec
Zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que
l’amour soit sans hypocrisie. Avez le mal en horreur ; attachezvous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins
d’affection les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques. Ayez du Zèle et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en
espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la
prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.

L’Évangile selon saint Matthieu 9 : 1 - 8
Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et vint dans sa
ville. Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: "Confiance, mon fils, tes
péchés sont pardonnés". Or, quelques scribes se dirent en euxmêmes: "Cet homme blasphème!" Sachant ce qu'ils pensaient, Jésus
dit: "Pourquoi ces pensées mauvaises dans vos coeurs? Qu'y a-t-il
donc de plus facile, de dire: "Tes péchés sont pardonnés", ou bien de
dire "Lève-toi et marche"? Eh bien; afin que vous sachiez que le
Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés - il
dit alors au paralysé: "Lève-toi, prends ta civière et va dans ta
maison." L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela,
les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a
donné une telle autorité aux hommes.

ق رسااس قألس ا إ ا أها رسة ااا

بااس

رسااة ا ق يا

21-6 :21
يا إخوة إذ لنيا مواهيب مختلفي بياختالف النعمي المعطياة
.لنا فمن وهيب النبّيوة فلمتنبيأ بحسيب النسيب إليى األيميان
. ومييين وهيييب الخدمييي فليييمالزم الخدمييي والمعلييي التعليييم
والواعظ اليوعظ والمتصيدّق البسياط والميدبّر االجتهياد
والراح البشاش وليتكن المحبي بيال ريياء كونيوا مياقتمن
 محبييمن بعضييك بعضييا حبّييا.للشي ّير وملتصييقمن بييالخمر
 غمير متكاسيلمن. مبادرين بعضك بعض بياالكرام.أخويا
 فيرحمن فيي.ارين بيالروح عابيدين لليرب
ّ في االجتهاد حي
.الرجيياء صييابرين فييي الضييمق مييواظبمن علييى الصييالة
مناسييمن القديسييمن فييي احتماجيياته عيياكفمن علييى ضييماف
. باركوا الذين يضطهدونك باركوا وال تلعنوا.الغرباء

8 - 1 : 9 ةت

قإلنج لي
في ذلك الزمان دخل يسوع السفمن واجتياز وجياء إليى
مدينتييه فييإذا بمخلّييع ملقييى علييى سييرير قيدّموه إلمييه فلمييا
ي مغفيورة ليك
ّ رأى يسوع إيمانه قال للمخلّع ثق ييا بني
خطاييياك فقييال قييوم ميين الكتبي فييي أنفسييه هييذا يج يدّف
بالشير فيي
 لمياذا تف ّكيرون: فعل يسيوع أفكياره فقيال
ّ
قليوبك ميا األيسير أن يقييال مغفيورة ليك خطاييياك أم أن
ّ يقييال ق ي فييام ولكيين لكييي تعلمييوا
أن ابيين البشيير لييه
 (حمنئييذ قييال.سييلطان علييى األر أن يغفيير الخطايييا
للمخلّيييع) قييي احميييل سيييريرك واذهيييب إليييى بمتيييك فقيييام
ومضى إلى بمته فل ّما نظر الجموع تع ّجبوا وم ّجيدوا هللا
.الذي أعطى الناس سلطانا كهذا

بأنّ علينا أال نتجاهل المحتاجين
 ولذا فعلمك أال تنكر أخاك، الربّ ال ينكر احتماجك.)8::2  حمن يكون في طاق يدك أن تفعله” (أمثال،“ال تمنع الخمر عن أهله

فأعطه وال ترفض.
المرا مدّ فقمر أو محتاج يدهُ إلمك طالبا ً المساعدة
ِ
اإلنسان الذي أرسله هللا لمختبر قلبك .فإذا في إحدى ّ
تذ ّكر ِل َك من السنمن في حماتك ،و ِل َك من الساعا في نهارك ،و ِل َك من الدقائق في الساع كما في كل دقمق ٍ وآلالفٍ من األيام
ي وهذا لن
أنت تبسط يدَكَ إلى هللا ،وهللا يعطمك وال يرفض طلبك .تذ ّكر رحم الربّ ِ  ،وافتقارك لهذه الرحم سمحرقك كجمر ح ّ
ي سالم حتى تتوب وتلمّن قلبك.
يمنحك أ ّ
متسولون أمام هللا.
المتسولون يزعجونني“ ،ألن هناك ماليمن من الناس يعمشون على األر وكله
ال تقل أبدا ً“ :هنالء
ّ
ّ
ً
المتسولون
األباطرة مثل العمال ،وأصحاب الثروة مثل الخدّام .الك ُّل متسولون أمام السمد ،وهللا ال يقول أبدا “هنالء
ّ
يزعجونني“.
أيّها اإلنسان قدّم شكرك إلى هللا ألن أحده يطلب منك شمئا ً صالحاً ،ماديا ً كان أو معنويا ً! هذا يعني أنك إنسان حائز ثق هللا:
فهو ائتمنك على بعض خمراته ألنه هو يملك ك ّل خمر .أظهر استحقاقك لهذه الثق في القلمل لتُنتمنَ على الكثمر.
ي الرحم وحدكَّ ،
ألن لك المجد
أيها الربُّ العظم الغنى ،حنّن قلوبنا وأنر فهمنا لكي نكون رحماء فمما ائتمنتنا علمه ،يا كل َّ
والشكر إلى األبد .آممن

مفكرة وأخبار رعيتنا
الجنانيز:
 ذكرى األسبوع لراح نفس أسعد عبدهللا مقدم من ابنه عادل عبدهللا والعائل والمختصمن به . ذكرى األربعمن لراح نفس نهى ديب نمر مقدم من زوجها أنطوان نمر وأوالده من والعائلوالمختصمن به .
 ذكرى األربعمن لراح نفس ملح فارس مقدم من ابنه غابي فارس وزوجته ممريام حنا والعائلوالمختصمن به .
 ذكرى السن لراح نفس حبمب خمرهللا مقدم من زوجته دنمز خمرهللا وأوالدها رين وطوني وعائالتهوالمختصمن به .
مقدمو القربان لقداس اليوم عن صحتهم وتوفيقهم وتسيير أمورهم:
 منمر متى وزوجته كولمت وأوالدهما نانسي والماس وجورجمت عرموني وعائال المتزوجمن منه .إعـالنـات هــا مــة
اليانصيب الخيري لرع ّية كنيستنا في ختام مهرجاننا هذه
السنة :
Afin de soutenir les finances de la paroisse, pour réparer
Notre grand tirage de lots sera à la conclusion de
notre 12ième festival de cette année :

بهدف دعم صندوق الرعيّة الصالح نظام التدفئة  ،فقد تقرر
إقامة يانصيب خيري على جوائز قيمة مختلفة ،على أن يجرى
السحب في ختام مهرجاننا الثاني عشر في  91أب ،8192
تباع البطاقات حاليا بسعر  8دوالر البطاقة وشكرا لكل من

le système de chauffage, nous allons organiser un grand
tirage, cumulant divers prix d’importance. Le grand
tirage sera donc à la conclusion de notre 12ième festival,
le 19aout 2018. Les billets de loterie sont en vente

maintenant 2 $ chacun.
Veuillez contacter Rita Youwakim Mitri: 514-833-0084.

.يتجاوب معنا
514-833-0084 :للحجز االتصال بريتا يواكيم متري

مسرحية جبال الصوان
،7102  تشرين األول72  وستعرض يوم السبت،نعلمكم بأن رعيتنا ضمنت مسرحية "جبال الصوان" لألخوين رحباني
1750 Rue Sauriol E, Montréal, QC H2C  على العنوانCollège Regina Assumpta على مسرح
.1X4
.)$01 و$01 ،$01 ،$71( احجز بطاقتك منذ اآلن سعر البطاقة
514-833-0084 :للحجز االتصال بريتا يواكيم متري
la présentation de la Pièce Musicale 'Jibal Alsouan'
Nous vous informerons que notre paroisse a commandité la Pièce Musicale ' Jibal Alsouan', pour les frères
Rahbani et sera présenté le samedi, 27 Octobre, 2018 au Théâtre du Collège Regina Assumpta . Adresse 1750
Rue Sauriol E, Montréal, QC H2C 1X4. Réservez votre carte maintenant pour le prix de la carte (20 $, 30 $, 40 $
et 50 $). Pour les réservations, contactez Rita Youwakim Mitri: 514-833-0084.

Camp Transfiguration 2018
Fo r c h ild r e n fro m 9 to 1 7 year s o ld . * -P ri ce: 4 4 0 $ fo r o ne wee k (b e fo re J ul y 1 s t),
4 6 5 $ (a fte r J ul y 1 st ). * - Dat e: Au g u s t 1 2 t h - Au g u st 1 8 t h ( se s sio n 1 ) a nd
Au g us t 1 9 t h - Au g u st 2 5 t h ( se s sio n 2 ). * - Si te : C a mp W i n ga te
(i n t h e are a o f Sa i nt - Sa u ve ur , Mo n tréa l, Q uéb e c) .
C hr is ti a n Ed uc at io n T he me : T ra n s fi g ur at io n: E n co u n ter i n g C hri s t ! Mo r e Ac ti vi ti e s:
FI SHI NG, S wi m m i n g , T ub i n g, B o a ti n g, B ad mi nto n , T en n i s, I nd o o r G y m, W al l Cl i mb i n g,
I nd o o r Ro ll er S kat i n g, F lo o r Ho c ke y, W ater S k ii n g, C a no ei n g , Ar c her y, Hi k i n g a nd mu c h
mo r e !!! P le a se fo llo w u s o n Fa ceb o o k a nd I n sta g ra m. V i si t o ur web si te fo r s ta ff
ap p li cat io n s. O nl i ne a p p lic at io ns wi l l b e a vai lab le fo r ca mp e rs @ ca mp tr an s fi g ura tio n.o r g
o p en i n g so o n.
I f yo u ha ve a n y q ue st io n s, p lea se co nt act Ka rla Sa m ma n ( kar la. sa m ma n @ ho t ma il. co m ) .

مخيم التجلي لمنطقتنا :7102
سيقام مخيم التجلي لمنطقتنا بين  98و  82آب المقبل على مرحلتين ،وسيتضمن مع التعليم المسيحي،
نشاطات عدة كالتزلج على الماء والترامبولين والفروسية وصيد السمك وتسلق الجدران .كلفة المخيم
 441دوالر كندي إذا تم التسجيل قبل األول من شهر تموز المقبل،
ألعمار بين  1و 91سنة.
و 462دوال كندي بعد هذا التاريخ ،والمخيم هم
للمعلومات ، info@camptransfiguration.org:او مراسلة ابنة الرعية كارال سمعان على
العنوان التالي . karla.samman@hotmail.com

