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األدح ال 88بع العنصرة
وتذكار الشه اء ترنتيوس وزوجته نيونيال
وأوالدهما والق يس استفانوس السابوي
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Dimanche le 28 octobre 2018
22e dimanche après la Pentecôte,
En mémoire Saint Térence et son épouse sainte Néonille,
martyrs avec leurs enfants, et de saint Etienne le Sabbaïte
Ton 5, évangile des matines 11

" موت الموت  ...والتصميم واالقتناع"
إن الصورة األولى التي يعطيها لنا النص االنجيلي الذي قرأ اآلن عن يايرس صورة مضيئة بل يب و أن اسمه يعني «الرب ينير» وق كان
سا للمجمع ،وهو مركز ال يأخذه إال وادح اكثرهم شهرة ونفوذًا ،كان من المستحيل على يايرس أن ينبطح على وجهه ويسج أمام
رئي ً
جهارا أمام الجميع في دحضرة
المسيح ،الن يطلب ان تشفى ابنته ،وهل يمكن مع كبريائه أن يطلب المعونة ،وماذا يقول عنه وهو يسج
ً
السي ؟! لق كتب االنجيل لنا بان هذا الرجل ،تحول وتغير مجرى دحياته عن مرض ابنته ،الذي غيره بالتمام في كل شي.
ولكن أخذت قصة يايرس بع ًا أعمق عن ما جاءته الص مة القاسية « :ابنتك ماتت لماذا تتعب المعلم بع » أو بعبارة أخرى إن المسيح
وصل متأخ ًرا بحسب المفهوم البشري ،وق انتهى األمل والرجاء ،واستولت الخيبة على يايرس وأدحس بأنه بحاجة أكثر إلى المسيح عن ما
متأخرا بحسب مفهومنا .يعلمنا االنجيل اليوم :أن أي وقت متأخر بالنسبة لنا ،ال يمكن أن يكون
سمع هذا الكالم .بالحقيقة أن هللا يصل
ً
متأخرا بالنسبة ليسوع المسيح الذي ال يمكن أن يتخلى عن المحتاجين إليه لعمق ادحساسه بآالم البشرية أجمع.
ً
ولعلنا نتعلم من ذلك ،كيف نواجه ادحتياجات الناس وآالمهم ومتاعبهم ومآسيهم وأدحزانهم ،الجميع في دحاجة إلى الخالص ،وإلى المخلص،
وال يجوز بحال من األدحوال ،أن نتجاهلهم ونتركهم دون مساع ة أو معونة.
فلق توقف المسيح ليعطي قوته ومعونته لنازفة ال م التي انسلت بين الجماهير تنتظر شفاء من لمسة مباركة لمست بها ه ب ثوبه،
ولمساع ة المرأة المجهولة من الناس والمعروفة له ،ليعطي هذا اليقين أن طريقه دائ ًما مليء بالحنان والرفق والعطف والشفقة ،وهو ال
يقص بذلك إهمال الصبية التي يسعى إلى بيتها ،أو التقاعس عن معونتها.
لهذ طلب من يايرس شرط وادح ال يتع ى كلمتين قالهما المسيح ليايرس « :آمن فقط» اي اجعل شعار دحياتك هو العيش بااليمان بكل
ظروف الحياة ألنه يجب أن الذي يأتي إلى هللا يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.
ولكن كيف؟ هل ممكن للموت ان يتغير ؟ هل بالفعل يوج رجاء ؟ .نعم بهذه الكلمات ال تخافوا انا معكم ،يوجهها لنا اليوم الرب يسوع نفسه
ال تخافوا انا معكم  .ق نكون في الم وش ة وضيق وادحباط  .ولكن يوج رجاء ما دام يسوع دحي بايماننا ،يوج رجاء ودحتى لو ماتت ابنة
دحول اليأس واالدحباط الى قوة وفرح وانتصار،
دحول الموت الى دحياةَ ،
يايرس .نعم يوج رجاء الن يسوع رئيس الحياة هو معنا .فهو َ
يسوع ليس فقط هو الشافي انه المحيي  ،انه رب الحياة انه الحياة .
دحياتنا مرتبطة بحياته كما ارتبطت دحياة ابنة يايرس به ،فنادها قائال يا صبية قومي فاعطاها الحياة والقيامة فرجعت رودحها.
اذا نحن قوم نؤمن ان الموت هو انتقال وب اية لحياة اب ية سعي ة ومجي ة ،وليس نهاية وهالك .ان دحياتنا الحاضرة ليست هي فقط ت ريبا
على الحياة االب ية بل هي انطالقة ،هي مسيرة نحو الحياة االب ية التي ب أناها واخذناها يوم المعمودية المق سة ،يوم الوالدة الج ي ة  ،هذه
الوالدة تستمر طوال دحياتنا ،الن دحياتنا الج ي ة هي استمرار لحياة هللا نفسه .وبالتالي نحن ال نموت الننا اخذنا دحياتنا من رب الحياة
وبالتالي الموت هو عبور الى الحياة االب ية .
بقي علينا نحن ان نتوجه مثل المنزوفة ،ورئيس المجمع الى يسوع مليئين من االيمان والرجاء ،وهو يمنحنا من فيض محبته االلهية
الالمتناهية ،كل ما نحتاج اليه ،امين.

طروباريات
طروبارية القيامة باللحن الخامس:
لنسبح نحنن المنؤمنين ونسنج للكلمنة .المسناوي لن ب
والنننروح فننني األزلينننة وعننن م االبتننن اء .المولنننود منننن
العننذراء لخالصنننا .ألنننه سننر بالجس ن  .أن يعلننو علننى
الصننليب ويحتمننل المنننوت .وينننهض المننوتى بقيامتنننه
المجي ة.
قنداق باللحن الرابع:
يا شفيعة المسيحيين غير الخازية .الوسيطة ل ى
الخالق غير المردودة .ال تعرضي عن أصوات طلباتنا
نحن الخطأة .بل ت اركينا بالمعونة بما أنك صالحة.
نحن الصارخين إليك بإيمان .بادري إلى الشفاعة
وأسرعي في الطلبة يا وال ة اإلله المتشفعة دائما في
مكرميك.

●

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.

Kondakion ton 4:
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

●

●

صب فخاخه في الطريق ،ألن الطريق
"ال تخف من تجارب إبليس ،فالشيطان ال يستطيع أن يَن ُ
هو المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة.
لكن الشيطان ينصب فخاخه على جانبي الطريق"
المغبوط أغسطينوس

●

●

●

الرسالة واإلنجيل
- 00 :6 فصل من بولس الرسول إلى أهل غالطية
:02

Lecture de l'épître du St. Apôtre Paul aux Galates : 6, 1118
Frères, voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit
de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre
agréables selon la chair vous contraignent à vous faire
circoncire, uniquement afin de n’être pas persécutés pour la
croix du Christ. Car les circoncis eux-mêmes n’observent
point la loi ; mais ils veulent que vous soyez circoncis,
pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne,
loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde
est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! Car
ce n’est rien d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est
quelque chose, c’est d’être une nouvelle création. Paix et
miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur
l’Israël de Dieu ! Que personne désormais ne me fasse de
la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec votre esprit !.

L’Évangile selon saint Luc 8, 41-56 :
En ce temps-là, arriva un homme du nom de Jaïre ; il était
chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le
suppliait de venir dans sa maison, parce qu'il avait une fille
unique, d'environ douze ans, qui était mourante. Pendant que
Jésus s'y rendait, les gens le serraient à l'étouffer. Il y avait là
une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans ; elle
avait dépensé tout son avoir en médecins et aucun n'avait pu
la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son
vêtement et, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Jésus
demanda qui est celui qui m'a touché ? Comme tous s'en
défendaient, Pierre dit : Maître, ce sont les gens qui te serrent
et te pressent. Mais Jésus dit : quelqu'un m'a touché ; j'ai bien
senti qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'avait pu
passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses
pieds ; elle raconta devant tout le peuple pour quel motif elle
l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant
même. Alors il lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix.
Il parlait encore quand arriva de chez le chef de synagogue
quelqu'un qui dit : Ta fille est morte. N'ennuie plus le maître.
Mais Jésus, qui avait entendu, dit à Jaïre : Sois sans crainte ;

يا إخوة ما أعظم الكتابات إليكم بي ي إن كل الذين
يري ون أن يرضوا بحسب الجس يلزمونكم أن تختنوا
وإنما ذلك لئال يضطه وا من أجل الصليب ألن الذين
يختتنون هم أنفسهم ال يحفظون الناموس بل إنما
يري ون أن تختتنوا ليفتخروا بأجسادكم أما أنا فحاشى
لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به
صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم ألنه في المسيح
يسوع ليس الختان بشيء وال القلف بل الخليقة الج ي ة
وكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون فعليهم سالم
ردحمة وعلى إسرائيل هللا فال يجلب علي أدح أتعابا فيما
بع فإني دحامل في جس ي سمات الرب يسوع نعمة
. آمين. ربنا يسوع المسيح مع رودحكم أيها اإلخوة

56-10 :2 اإلنجيل للق يس لوقا
فنني ذلننك الزمننان دنننا إلننى يسننوع إنسننان اسننمه يننايرس
وهو رئيس للمجمع وخر عن ق مي يسوع وطلنب إلينه
أن ين خل إلننى بيتننه ألن لننه ابنننة ودحين ة لهننا نحننو اثنتنني
 وبينما هو منطلنق.عشرة سنة ق أشرفت على الموت
كننان الجمننوع يزدحمونننه وأن امننرأة بهننا نننزف دم منننذ
اثنتي عشرة سنة وكانت قن أنفقنت معيشنتها كلهنا علنى
األطبنناء ولننم يسننتطع أدحنن أن يشننفيها دنننت مننن خلفننه
ومسننت هنن ب ثوبننه وللوقننت وقننف نننزف دمهننا فقننال
 وإذ أنكننر جمننيعهم قننال بطننرس.يسننوع مننن لمسننني
والذين معه يا معلم إن الجموع يضايقونك ويزدحموننك
. وتقننول مننن لمسننني فقننال يسننوع إنننه ق ن لمسننني وادح ن
ألني علمت أن قنوة قن خرجنت منني فلمنا رأت المنرأة
أنها لم تخف جاءت مرتعن ة وخنرت لنه وأخبنرت أمنام
 فقنال.كل الشعب ألية علة لمسته وكيف برئت للوقنت
 إيمانك أبرأك فاذهبي بسالم وفيمنا هنو.لها ثقي يا ابنة
يتكلم جناء وادحن منن ذوي رئنيس المجمنع وقنال لنه إن

ابنتنك قن ماتننت فننال تتعننب المعلننم فسننمع يسننوع فأجابننه
قائال ال تخف .آمن فقط فتبرأ هي ولما دخنل البينت لنم
يننن ع أدحننن ا يننن خل إال بطنننرس ويعقنننوب ويودحننننا وأبنننا
الصننبية وأمهننا وكننان الجميننع يبكننون ويلطمننون عليهننا.
فقال لهم ال تبكوا .إنها لم تمت ولكنهنا نائمنة فضنحكوا
عليه لعلمهم بأنها ق ماتت فأمسك بي ها ونادى قائال ينا
صبية قومي فرجعنت رودحهنا وقامنت فني الحنال فنأمر
أن تعطى لتأكل .فن هش أبوهنا فأوصناهما أن ال يقنوال
ألدح ما جرى.
تفسير الق اس اإللهي
أقسام الق اس اإللهي :يقسم الق اس اإللهي إلى ثالثة أقسام أساسية :التق مة -ق اس الموعوظين -ثم ق اس المؤمنين ،وهذا التقسيم
هو من باب التسهيل لل راسة والفهم وليس تقسيم أساسي ،الق اس اإللهي جزء وادح ويشكل بنا ًء وادح ا ً وهو المسيح نفسه.
crois seulement et elle sera sauvée. À son arrivée à la maison,
il ne laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques, avec le
père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient
sur elle. Jésus dit : Ne pleurez pas ; elle n'est pas morte, elle
dort. Et ils se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était
morte. Mais lui, prenant sa main, l'appela : Mon enfant,
réveille-toi. Son esprit revint et elle se leva à l'instant même.
Et il enjoignit de lui donner à manger. Ses parents furent
bouleversés ; et il leur ordonna de ne dire à personne ce qui
était arrivé.

أوالً التق مة :هذا الجزء يتم قبل الب ء بالق اس اإللهي وفي خ مة السحرية ،ويمكننا تقسيمه إلى أقسام ع ة  .أخذ الكيرون
وارت اء المالبس :الكيرون أي البركة أو اإل ذن الذي ياخذه الكاهن من رئيس الكهنة المخول بإقامة الق اس الكنيسة ،وهو تأكي
لودح ة اإليمان والكنيسة دحول المسيح .ويتم ذلك قبل الق اس اإللهي بحيث يقف الكاهن أمام الباب الملوكي ويبت أ بصالة قصيرة
وبع ها يقبل أيقونات الباب الملوكي وبع ها يطلب المغفرة من الشعب المؤمن ثم ي خل الهيكل  .ثم يب أ الكاهن بارت اء الثياب
الكهنوتية" ،الحلة المق سة وإكليل المج السماوي ودحلة الروح الق س الكهنوتية" إذ يأخذ الثياب قطعةً قطعة مباركا ً إياها برسم
إشارة الصليب ،ويقبلها ويلبسها ،ودحركاته هذه ت ل على أن الحلة الكهنوتية مق سة ،وان صليب المسيح يق سها ،فمن يوقرها
ويقبلها فهو يقوم بفعل إيمان ،كما الذين كانوا يلمسون ه ب ثوب المسيح وينالون الشفاء.
خ مة الذبيحة :تتم هذه الخ مة في الهيكل على المذبح المق س ،قبل الب ء بالق اس اإللهي .ويرمز المذبح المق س إلى بيت لحم
والمغارة التي ُول فيها ،لذلك نضع فيها أيقونة ميالد المسيح .بيت لحم هي المكان الذي فيه ظهر المسيح بالجس  ،لذا فإن ظهور
المسيح ليتورجيا ً تب أ على المذبح المق س.
الق اس اإللهي هو تق مة اإلنسان هلل ،وتق مة هللا لإلنسان ،خ مة الذبيحة التي يقوم بها الكاهن ،هي عمل تق مة اإلنسان هلل .نحن
نق م إلى هللا الخبز والخمر ،نق م له ما يصون الحياة ويحافظ عليها ،ونق م معها كل دحياتنا ،وهللا يهبنا دحياته كجواب على هذه
التق مة.
.يقف الكاهن أمام المذبح ويهيء األواني المق سة كما يلي - :الصينية :هو وعاء مست ير من المع ن يوضع فيه الخبز ويرمز
إلى المذود في مغارة بيت لحم - .الكأس :وهو إناء مع ني يوضع فيع الخمر والماء المق مان للذبيحة اإللهية .وتشير الكأس إلى
تلك التي ق س فيها السي سر الشكر قبل آالمه - .الحربة :وهي سكين صغير على شكل دحربة تشير إلى الحربة التي طعن بها
السي وهو معلق على الصليب  - .النجم :وهو كناية عن قطعتين من المع ن معقوفتين متصلتين بشكل صليب .وهاتان القطعتان
اللتان يستن عليهما غطاء الصينية ت عيان النجم وتذكران بالنجم الذي ه ى المجوس إلى دحيث كان الطفل يسوع - .األغطية:
وهي قطع نسيج ذات أربعة أجنحة أو ستور متصلة لتغطية الكأس وهي ثالثة :األولى تغطى بها الصينية ،والثالثة ت ُ عى "الستر
الكبير" يغطى بها الكأس والصينية معا ً ويرمز إلى الحجر الذي وضعه يوسف على باب القبر .ثم يأخذ الكاهن إدح ى الخبزات
التي أع ت إلقامة الذبيحة ويقطع منها بالحربة الطابع أو "الحمل" من جهاته األربعة ويضعه على الصينية ويطعنه بالحربة كما

طعن جنب المسيح .ويقول اآلية التالية" :وأتى وادح من الجن وطعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء" وعن تالوة الكلمات
األخيرة يأخذ وعاء الماء ووعاء الخمر ويصب منهما في الكأس .ثم يقطع قطعة بشكل مثلث من أجل تذكار وال ة اإلله ويضعه
على الص ينية يمين الحمل ،ثم يأخذ تسعة أجزاء على اسم جميع الق يسين من رسل وشه اء ورؤساء كهنة فيضعها عن يسار
الحمل ،وأخيراً يأخذ عن األدحياء واألموات فيضع هذه األجزاء تحت الحمل في الصينية .وهكذا يظهر الرب يسوع محاطا ً
بكنيسته كلها متجن ة وظافرة .ثم يبخر الكاهن األغطية ويضعها فوق األواني المق سة ،ثم يبخر المذبح والمائ ة وتنتهي خ مة
التق مة.
مفكرة وأخبار رعيتنا
الجنانيز:
 ذكرى األربعين لرادحة نفس ماري عوض حرفوش مق مة من أوالدها نعمة عطاهلل وأنطوان دحرفوش وعائلتيهماوالمختصين بهم.
 ذكرى السنة لرادحة نفس ألبير حبيب رحال مق مة من أوالده أمال ردحال وشقيقاتها وعائالتهم والمختصين بهم ولرادحة نفسيالياس رحال ولورندا مسعود.
 ذكرى السنة لرادحة نفس جورج يازجي مق مة من ابنه فوزي يازجي والعائلة والمختصين بهم.الذكرانيات:
 ذكرانية لرادحة نفس سلوى بركات صموئيل مق مة من الزوج جورج صموئيل واوالده وعائالتهم والمختصين بهم. ذكرانية لرادحة نفس لحود أبو حيدر مق مة نادرة دحريق أبو دحي ر وأوالدها وعائالتهم والمختصين بهم . ذكرانية لرادحة نفس حبيب غنطوس مق مة من اس غنطوس والعائلة والمختصين بهم.إعـالنـات هــا مــة
الجمعية العمومية:
في آخر إجتماع لمجلس الكنيسة ،ووفق ال ستور ،ارسلت دعوات
لكل عائالت الرعية ،وذلك لعق اجتماع الجمعية العمومية العادية
في السابعة من مساء الجمعة  82تشرين الثاني  8102في دحرم
الكنيسة ،وق عين رئيس المجلس لجنة الترشيح برئاسة راعي
الكنيسة .وال عوة موجهة لمن يرغب بالعمل في المجلس ،يمكن
االتصال براعي الكنيسة إذا كانت الرغبة موج ة لهذا العمل
الكنسي المهم.
سيادة المتروبوليت أفرام كيرياكوس يزور كنيستنا ثانية :
يزور سيادة المتروبوليت افرام كيرياكوس راعي أبرشية
طرابلس والكورة كنيستنا في الفترة الممت ة بين  01تشرين الثاني
وإلى  6كانون األول .يترأس سيادته في كنيستنا الق اس اإللهي
األدح في  02تشرين الثاني .ولمن يهمه األمر من أبنائه
الرودحيين الكثر ،تؤخذ المواعي من األب جورج.
السرطان:

التضرع للعذراء الشافية من
صالة الباركليسي
ّ
سيقام صالة الباركليسي للعذراء الشافية من السرطان مع

L’Assemblée Générale:
Le conseil de la paroisse avait une dernière réunion
avant l’assemblée générale qui aura lieu le 23 novembre
2018 à 19h dans l’église. Le président du conseil a
désigné le comité de nomination présidé par le pasteur de
notre paroisse. Vous qui êtes intéressés à servir dans le
conseil, veuillez contacter le Pasteur

Son Excellence le métropolite Ephrem Kyriakos nous
visitera de nouveau:
Nous aurons le plaisir d'accueillir Son Eminence Ephrem
(Kyriakos), Métropolite de l'Archidiocèse de Tripoli et de
Koura entre le 17 novembre, et le 6 décembre 2018. Il
présidera la divine liturgie à notre église dimanche le 18
novembre. Et pour ceux qui sont intéressés de ses nombreux
fils spirituels, les rendez-vous seront pris par le Père George.
un office de prières paraklesis, supplication à la
Vierge guérisseuse du cancer:

L'office sera célébré le vendredi 2 novembre soir à 19 h,
présidée par l’évêque de notre diocèse monseigneur
Alexandre Mufarejj avec la bénédiction de l'huile sacrée
de l'icône guérison miraculeuse du Mont Athos .
Le mois d'octobre est le mois de l'organisation de
Teen Soyo :
Nous avons reçu de l'archiprêtre Dr Joseph Purpura, que
durant le moi d'octobre les membres du Teen Soyo sont
encouragés à lire les Épîtres, tout au long de ce mois-ci,
et en expliquant les réalisations qu'ils ont été faites et les
projets à accomplir : soutenir le projet des Jeux
Olympiques qui auront lieu l'été prochain en 2019, et
passer les paniers durant la liturgie de chaque dimanche
d' octobre.

Collecte de sang, parrainée par les Femmes
d’Antioche de notre paroisse, samedi le 10 novembre
2018 : Comme d'habitude, chaque année, l’organisation
des Femmes d’Antioche de notre paroisse organise une
collecte de sang, le samedi 10 novembre 2018, à partir du
9h jusqu'à 17 h. dans le Globule-Centre Laval, 1600,
boul. Le Corbusier. H7S 1Y9.

مسح سيادة األسقف ألكسن ر المؤمنين من زيت األيقونة
 وذلك في السابعة من،العجائبية الشافية من جبل آثوس
. تشرين الثاني في كنيستنا8 مساء الجمعة المقبل
األول هو شهرعضويّة ال
ّ شهر تشرين
:ومسؤولياتها في هذا الشهر
جاءنا من رئيس قسم عضوية الشباب وخ مات الرعايا في
 كتابا، المتق م في الكهنة ال كتور جوزيف بربورا،األبرشية
 بأن شهر تشرين األول هو شهر عضوية ال،يعلمنا فيه
 ومطلوب من األعضاء المنتسبين للعضوية في،Teen Soyo
 بتالوة، طيلة آدحاد هذا الشهر، تثبيت وجودهم،كنيستنا
رسائل اآلدحاد شرح إنجازات العضوية التي تحققت والتي
 التطواف بصواني لمشروع أولمبياد المعاقين الذي،ستتحقق
.8102 سيقام الصيف المقبل
حملة عضوية نساء أنطاكيات كنيستنا للتبرع بالدم السبت
:2018  تشرين الثاني10 في
 تنظم عضوية النساء األنطاكيات،كعادتها في كل سنة
 وذلك بين التاسعة من، دحملة تبرع بال م،التابعة لكنيستنا
 والخامسة بع8102  تشرين الثاني01 صباح السبت
Globule – Centre Laval, 1600, Boul.  في مركز،الظهر
.Le Corbusier. H7S 1Y9
Teen Soyo

Beloved in Christ,
On behalf of Fr. Joseph Purpura and the Parish of Saint George Montreal,
We cordially invite you to join us for the upcoming Orthodox Mini Institute on
Saturday November 10, 2018.
“Rightly Dividing the Word of Truth” will be the day’s main topic and will be
addressed by Fr. Christopher Rigden-Briscall from Christ the Saviour Church in
Waterloo, Ontario.
While traditionally being the yearly encounter of Sunday School teachers and
directors, the Institute has a lot to offer to every adult willing to better understand
their faith.
Please ensure to register online no later than November 2nd, 2018 at goo.gl/tzVbSw
Looking forward to welcoming you all in Saint George Montreal!

 في شاتو رويال2018  تشرين الثاني11  وذلك السبت في،"ينظم االتحاد األرثوذكسي السهرة السنوية تحت عنوان "حفل النور
 لالستعالم والحجز االتصال على الرقم أدناه أو على الموقع.3500 Boul du Souvenir Laval H7V 1X2 على العنوان
. شاكرين جميع الذين يلبون هذه الدعوة. دوالر150  حدّد سعر البطاقة ب. unionorthodoxe@gmail.com األلكتروني
L'union orthodoxe organise un Gala annuel sous le thème de 'Le Gala des Lumières' le samedi le 17
novembre 2018 au Château Royal situé à 3500 Boul du Souvenir Laval H7V 1X2. Le billet est à 150$,
merci de votre implication chacun et chacune. Pour réserver: Union Orthodoxe : (514) 999 0428, ou vous
pouvez visiter unionorthodoxe@gmail.com.

:تابعوا أخبار رعية كنيستنا مع النشرة كاملة على الموقع اإللكتروني
 ومن منطلق المسؤولية الرعائية لوضع الجميع في أجواء نشاطاتنا،في إطار التواصل المستمر بين رعية الكنيسة وأبنائها العائالت
 يمكنكم من خالله االطالع على كل ج ي وعلىwww.alsayde.org  فق ثبتنا موقعا إلكترونيا وهو،الرودحية واالجتماعية واإلنسانية
 كما وبإمكانكم تسجيل أوالدكم في م ارس األدح على الموقع. ويمكنكم إضافة بري كم اإللكتروني إلى الئحتنا،النشرة الرعائية األسبوعية
.ذاته
Suivez l'actualité de notre paroisse avec le bulletin complet sur le Site Web suivant:
Dans le cadre de la communication continuelle entre la paroisse de l'Église et ses familles et de notre responsabilité
pastorale de vous informer de nos activités spirituelles, sociales et humanitaires, nous avons créé un site Web,
www.alsayde.org, qui vous permet d'accéder à toutes les actualités et bulletins hebdomadaires. Vous pouvez
ajouter votre adresse courriel à notre liste. Vous pouvez également inscrire vos enfants dans les écoles du
dimanche sur le même site.

