
 

  0291كانون الثاني  02في  األحد
 البار أفتيميوس الكبير القديس تذكار

 1اإليوثينا  1 اللحن 

Dimanche, le 20 janvier 2019,  
La mémoire de notre vénérable Père Euthyme le Grand 

 Ton 1, Évangile des matines 1 

 
 " (شكرا)لنتعلم أن نقول ... العطية الثمينة "

ان ” :يقول النص اال واحد، ولم يرجعوا ليشكروه على هذه النعمة، انجيل اليوم ان عشرة رجال برص شفاهم الرب يسوع ،يقول  

 .…”رجع يمجد هللا بصوت عظيم وخرَّ على وجهه عند قدميه شاكرا له  قد شفي، إنه واحد منهم لما رأى

يجيب   هو جواب طبيعي . و احلى واغنى وأقدس فضيلةبل ه الشكر هو من اول الفضائل،. الحياة بدون شكر تشبه الموت

يقود النفس ال الى االعتاب السماوية فقط بل الى داخل  الشكر .به القلب بفرح وسرور على احسنات هللا واعماله المختلفة
 .ابوابها

هللا وصالحه وااليمان المطلق الشكر هو لغة القلب التي يعبّر عن عواطفه واحساساته نحو محبة هللا، ودليل االعتراف بحكمة 
 .حياتها ليد هللا ليقودها كيف يشاء واين يشاء  الذي يدل على رضى النفس بتسليم بصالح هللا،

بل هو السرور الداخلي والسالم الداخلي  الشكر هو ليس حركة نشعر بها عندما نحصل على ما نطلبه او عند النجاة من خطر،

 .اعطى أو أخذ الجل كل احساناته سواء منح او منع، .الدوام نحو هللاوالرضى القلبي الذي نشعر به على 

انت احببت  " :اذ نقول في القداس االلهي ،هللا اشترانا بدم ابنه الكريموالخالصية،  على البركات الروحية نشكر هللا
 ."الحياة االبديةبل تكون له  ن به،عالمك بهذا المقدار حتى انك بذلت ابنك الوحيد لكي ال يهلك من يؤم

نشكره على ما لدينا من الصحة وحتى من  النه اخرجنا من العدم الى الوجود،:  الجسدية نشكر هللا على نعمة الوجود
اذا شكرنا هللا على النعم فقط يكون ألننا   .فالمرض هبة من هللا لنعرف ضعفنا ونجلس مع ذواتنا ونتقابل مع هللا المرض،

 .معطيها حبنا هو للنعم وليس هلل

هو  أال الشكر المسيحي الحقيقي الذي يجب ان يقدم ويوجه هو الى هللا اآلب الذي عمل اول فعل شكر ومازال هو شاكرا،
نحن، وهي االفخارستيا اي سر فيها حياته لآلب الجل ان نتقدس   الذبيحة التي تمت على الصليب التي كرس يسوع

 .القداس االلهيالشكر، 

 نحن بينما على نعمة الخالص، ينكون شاكرن فكيف ان ان توجد اال في طريق البر والفضيلة، حياة الشكر ال يمكن
فعله مهما كان فانه يستحق الشكر فمنه وبه كل شيء لحياتنا نكل امر  هللا قيشكر  على ناد انفسو  لنع .ش في الخطيئةيعن

 .آمين لرب المجد وشكرا لكم، الشكر وكل الشكر .ايضا ناشكر غيرنوان 



 
 

 طروباريات
 :  األول باللحن  القيامةطروبارية 

أن الحجررر لمررا خررتم مررن اليهررود وجسررد  الطرراهر حفرر  

من الجند، قمر  فري اليروم الثالرّ أيّهرا المخلرص مانحرا 

لذلك قوات السماوات هتفوا إليك يا واهرب العالم الحياة 

الحياة، المجد لقيامتك أيها المسريح المجرد لملكرك المجرد 

 .لتدبير  يا محب البشر وحد 

Tropaire ton 1 

Malgré les scellés posés sur le tombeau*et les soldats 

gardant ton corps immaculé,*tu es ressuscité le 

troisième jour,* donnant la vie au monde, Dieu 

Sauveur,*et du haut des cieux les Anges te chantèrent 

comme à la Source de la vie :*Gloire à ta 

Résurrection, ô Christ,*gloire à ta royauté,*gloire à 

ton œuvre de salut, Seigneur ami des hommes. 

 ن الرابعافتيميوس باللح القديسطروبارية 

واطربي يا من لم . افرحي أيتها البرية التي لم تلد

تعاين مخاضا فإن رجل رغائب الروح اإللهي قد كثر 

إذ غرسهم بحسن العبادة وعالهم باإلمسا  . أوالد 

لكمال الفضائل فبشفاعاته أيها المسيح اإلله خلص 

 .نفوسنا

 

Tropaire de saint Euthyme, ton 4.  

 Réjouis-toi, stérile désert, * rayonne d’allégresse, toi 

qui n’as pas connu les douleurs, * car l’homme des 

désirs spirituels * a multiplié tes enfants, * les faisant 

croître dans la foi, * les nourrissant de tempérance 

pour la perfection des vertus. * Christ notre Dieu, par 

ses prières pacifie notre vie 

 تقدمة دخول المسيح إلى الهيكل باللحن األول قنداق

يررا مررن بمولررد  أيهررا المسرريح اإللرره للمسررتودع البتررولي 

ولنرررا ا ن . وليررردي سرررمعان كمرررا ال  باركررر . قدّسررر 

احفرر  رعيتررك بسررالم فرري الحررروب . أدركرر  وخلّصرر 

الررذين أحببررتهم بمررا أنررك وحررد  محررب  المررنمنينوأيررد 

  . للبشر

Kondakion ton 1 :                                                               

Seigneur qui par ta naissance as sanctifié le sein de la 

Vierge, * par ta Présentation tu as béni les mains de 

Siméon. * En venant à notre rencontre tu nous as 

sauvés, * ô Christ notre Dieu. * Donne en notre temps 

la paix à ton Eglise, * affermis nos pasteurs dans ton 

amour, * toi le seul ami des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 
 "يوجد جمال في كل شخص، وخطيئتنا هي وحدها ما يمنعنا من رؤيته"

 (براغ)المطران سرجيوس 
● ● ● 

 
 



 

  واإلنجيل الرسالة
 51 – 6:  4كورنثس  إلى أهل الثانية من الرسالة فصل

يا إخوة إّن هللا الذي أمر أن يشر  مرن للمرة نرور هرو 

الذي أشر  في قلوبنا إلنارة معرفة مجرد هللا فري وجره 

فري ننيرة خ فيرة ليكرون  ولنرا هرذا الكنر . يسوع المسيح

متضرايقين فري كرل شريء ولكرن . فضل القرّوة   ال منّرا

. غيررررر منحصرررررين ومتحيرررررين ولكررررن غيررررر نئسررررين

ومطرروحين ولكرن . ومضطهدين ولكن غير مخذولين

غير هالكين حراملين فري الجسرد كرّل حرين إماترة الررب 

يسوع لتطهر حياة يسوع أيضا فري أجسرادنا انرا نحرن 

ما إلى الموت مرن أجرل يسروع لتطهرر ااحياء نسلّم دائ

حيرراة المسرريح أيضررا فرري أجسررادنا المائتررة فررالموت إذن 

يجرررى فينررا والحيرراة فرريكم فررإذ فينررا روح اإليمرران بعينرره 

علررى حسررب مررا كتررب إنرري نمنرر  ولررذلك تّكلمرر  فررنحن 

أيضرا نرنمن ولرذلك نررتكلم عرالمين إّن الرذي أقرام الرررب 

اّن . ميسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسروع فننتصرب معكر

كررّل شرريء هررو مررن أجلكررم لكرري تتكرراثر النعمررة بشرركر 

  .ااكثر ين فت داد لمجد هللا

Deuxième  lecture de l' épître  aux Corinthiens 4 : 6-15 

Car dieu, qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres! 

A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 

resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face 

de Christ.  Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 

afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et  

non pas à nous.  Nous sommes pressés de toute manière, 

mais non réduis à l’extrémité; dans la détresse, mais non 

dans le désespoir; persécutés mais non abandonnés; 

abattus, mais non perdus; portant toujours avec nous dans 

notre corps la mort de jésus soit aussi manifestée dans 

notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse 

livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus sit 

aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort 

agit en nous, et la vie agit en vous.  Et comme nous avons 

le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de 

l’Ecriture: “J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé !” ;nous aussi 

nous croyons et c’est pour cela que nous parlons, sachant 

que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 

ressuscitera aussi avec Jésus , et nous fera paraître avec 

vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, 

afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder à la gloire 

de Dieu, les actions de grâces d’un plus grand nombre. 

. 

                                                                                          

 (51األحد ) 91  -51:  51لوقا  ديسللق اإلنجيل
فرري ذلررك ال مرران فيمررا يسرروع داخررل إلررى قريررة اسررتقبله 

ورفعرررروا . عشرررررة رجررررال برررررص ووقفرررروا مررررن بعيررررد

فلّما رنهم قال . أصواتهم قائلين يا يسوع المعلم ارحمنا

وفيمرا هرم منطلقرون . لهم امضوا وأروا الكهنة أنفسركم 

وأّن واحرردا مررنهم لّمررا رأى أنرره قررد بررر  رجررع . طهررروا

وخرّر علرى وجهره عنرد قدميره . هللا بصوت عظيميمجد 

شرراكرا لرره وكرران سررامريّا فعجرراب يسرروع وقررال ألرريس 

ألرم يوجرد مرن يرجررع . العشررة قرد طهرروا فرعين التسررعة

إيمانرك . ليمّجد هللا إالّ هذا ااجنبّي وقال لره قرم وامر 

 .قد خلّصك

 

L’Évangile selon saint  Luc 17 :12-19 (12e dimanche) 
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 

rencontre,.  Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et 

dirent :  Jésus, maître, aie pitié de nous!  Dès qu’il les eut vus, 

il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs.  Et, pendant 

qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris.  L’un d’eux, se 

voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.  

Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces.  

C’était un Samaritain Jésus, prenant la parole, dit : Les dix 

n’ont-ils pas été guéris! Et les neuf autres, ou sont-ils!  Ne 

s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à 

Dieu1 Puis il lui dit : lève –toi, va; ta foi t’a sauvé. 

. 



  البار أفتيميوس الكبير القديس 
لكنهما أقاما مكتئبين . كالهما كان بارزاً وفاضالً . اسم أبيه بولس واسم أمه ديونيسيا. اارمنيةم في مالطية  733ولد أفتيميوس قرابة العام 

وإذ اعتادا التردد على كنيسة القديس بوليفاكتوس المالطي دأبا على االبتهال إلى هللا أن يمن عليهما بثمرة . سنوات انهما كانا من دون ذرية

ن لوعتهما تهما وأنعم عليهما الرب اإلله بمولود ذكر أسمياه أفتيميوس، من لفظة افثيميا أي السرور، وذلك لسرور فُقبل  طلب. البطن ويسّكِّ

فلما بلغ الثالثة رقد أبوه وقدمته أمه للكنيسة نظير حنة أم صموئيل واقتبل  هي . هذا نذراه   من قبل أن يولد. والديه وفرحهما بوالدته

 .الشموسية

وتتلمذ افطروبيوس أسقف مالطية الذي شرطنه فيما بعد كاهناً . توة في عشرة الكتاب المقدس وأخبار القديسينقضى أفتيميوس سنوات الف

فيها اعتاد قضاء سحابة أيامه ّكلما . أحب أفتيميوس الهدوء والتردد على كنيسة القديس بوليفاكتوس. وفوض إليه أمر االعتناء بعديرة مالطية

 .ر  المدينة مرة في السنة، بعد الظهور اإللهي، ليعت ل في بع  الجبال في البرية إلى عيد الشعانينوكان يت. وجد إلى ذلك سبيالً 

هنا  تعرف .. وجاء إلى منطقة فارا فعقام بقرب عين الماء وأشجار النخيل في هدوء. خرج سراً إلى أورشليم وهو في التاسعة والعشرين

 .توس الذي أضحى وإياه كنفس واحدةإلى ناسك في الجوار هو القديس البار ثيوكتيس

ً طويالً يقتاتان من ااعشاب البرية وال يباليان بغير الرجاء با  إلى أن كشف مكانهما  5وبعد  سنوات انتقال إلى مغارة، فعقاما فيها زمنا

د بعنايتها إلى فلما ذاع صيتهما وكثر طالب الرهبنة عليهما حول أفتيميوس الكهف كنيسة وابتنى . راعيان من بي  عنيا فوقها الفرا عهِّ

 .ثيوكتيستوس

وتقاطر . في أحد اايام شفى الرب على يد أفتيميوس ابناً احد زعماء البدو فتعجب البدو جداً ونمنوا بالمسيح وطلبوا العماد بيد قديس هللا

وضعه سراً انه أحب السكون، ورافقه فلما اشتدت وطعتهم غادر م. الناس إلى قديس هللا من كل صوب وطلب الكثيرون البرء على يديه

إال أن أفتيميوس عاد بعد حين إلى الكهف والى رهبان الالفرا، لكنه أقام على بعد ثالثة أميال منهم وصار . راهب فاضل يدعى دوميتيانوس

يتلّف  بكلمة واحدة، خمسة  ونقل كيرياكوس الناسك الذي رافق القديس وعرف صرامة عيشه أنه لم يره مرة يعكل أو. يتردد عليهم بانتظام

 .أيام في ااسبوع، إال عند الضرورة القصوى، وال اعتاد النوم ممدداً بل جالساً أو معّلقاً بحبل في زاوية

كان  للقديس دالة عند هللا فقد عرف وخبر ااخوة عن خروجه العتيد إلى ربه وبعد أن احتفل الجميع بسهرانية عيد القديس أنطونيوس 

ثم في مساء السب ، كما سبق . الجميع في الصباح بخطبة أبوية ثم صرف الجميع ما عدا دوميانوس الذي بقي معه ثالثة أيام الكبير ودع

 ً   .م 337كانون الثاني من السنة  02كان ذلك في . فخبر، رقد في سالم بالرب ممتلئاً أياماً، ستة وتسعين عاما
 

 

 تنامفكرة  وأخبار  رعي

 :الجنانيز

تيري  زخريا زوجة جورج نعمه وأوالدهما  مقدمة من ابنتها زخريا فهيمة  لراحة نفس ربعينااذكرى  -

 .ولراحة نفوس أمواتهم، والعائلة والمختصين بهم

مقدمة من شقيقه ميالد سعادة وزوجته أمال واوالدهما والعائلة  نضال سعادةذكرى ااربعين لراحة نفس  -

  .والمختصين بهم

 .مقدمة من شقيقه جورج بركات والعائلة والمختصين بهم الياس أنطون بركاتربعين لراحة نفس ذكرى اا -

 .مقدمة من أوالده جورج ولينا أسطفان وعائلتيهما والمختصين بهم فاضل أسطفانذكرى السنة لراحة نفس  -
 :الذكرانيات



 أندريه  ،إيلي، إدغار وأوالدهامنى فريحة زوجته من مقدمة  فريحة سمير إيليا ذكرانية لراحة نفس -

 .والمختصين بهم المت وجين منهم عائالتو  ألكسيو
وعائالتهم  إليان، بول، بيار ودوللي حداد ا مأوالدهمن  مقدمة فيوليت وحبيب حداد يذكرانية لراحة نفس -

 .والمختصين بهم
والمختصين  مقدمة من االبنة والشقيقة ماري حبيب والعائلة وطوني حبيب ميشالذكرانية لراحة نفسي  -

 .بهم
 .حنا والعائلة والمختصين بهم مقدمة من ألفيرا حنا وانطوانالياس حنا ذكرانية لراحة نفس  -
مقدمة من  سميرة، فارس، شمس، سبيرو، قسطا، إسبر، لطيفة، ماري، نور وسارى ذكرانية لراحة نفوس -

  .تصين بهمسمير وبسمة نعيمة والمخ
 

مــة هــا   إعـالنـات  

 :  أبناء الرعيةتكريس بيوت 

كالعادة في كل سنة وبعد قداس عيد الظهور اإللهي         

وصالة تقديس المياه، فإن كاهن رعية كنيستنا سيبدأ ( الغطاس)

زياراته لتكريس البيوت ورشها بالمياه المقدسة لتحل بركة الرب 

ومن يود من . وفقا لرموز المناطقعلى المنازل وساكنيها 

العائالت ولم تقدم طلب انتساب بعد أن تكرس بيوتها، أن تتصل 

لكي يصار إلى  0503223بمكتب رعية الكنيسة  على الرقم 

 .زيارتها والقيام بالواجب الرعائي والتكريس أيضا

La bénédiction des maisons de nos paroissiens: 

Comme d'habitude, chaque année et après la liturgie 

de l’Épiphanie et la bénédiction de l’eau, le pasteur 

de la paroisse commence les   visites pour bénir les 

maisons selon les codes postaux. Et il prie les 

familles qui veulent faire bénir leur maison de 

communiquer avec le bureau de la paroisse à 514-

858-7004, afin de s'inscrire sur la liste. 

 

لقاء اسبوعي للبالغين في قاعة الكنيسة كل يوم ثالثاء بدءا من 

 :الساعة الرابعة بعد الظهر

 

 10لقاء اجتماعي ترفيهي سيقام كل يوم ثالثاء لألشخاص ما فو  

هذه . سنة، يتخلله نشاطات للمسنين، أحاديّ وتعارف فيما بينهم

البادرة طرحتها كنيستنا في إطار االهتمام بكبار السن لكي نقدر 

 . وجودهم بيننا

 9573-718-514  للمعلومات االتصال بصونيا سمعان

Rencontre hebdomadaire pour les adultes dans la 

salle de l'église tous les mardis à partir de 

16.00h: 

Un rassemblement social divertissant aura lieu 

chaque mardi pour les personnes de plus de 18 ans,  

avec des activités pour les personnes âgées, de 

conversations et de connaissances. Cette initiative 

proposée par notre paroisse et motivée par l’amour 

des aînés et l’appréciation de leur présence parmi 

nous. Pour plus d’information, prière de contacter 

Sonia Seman 514-718-9573. 

 

 ": أذكرني في ملكوتك"

أنا القيامة والحياة، َمن نمَن بي "جماعةٌ روحيّة،  تشهد للكلمة 

ّر االفخارستيّا (05:11يو ")وإن ماَت فَسيحيا ، باالشترا  في سِّ

من أجل اإلخوة الراقدين على رجاء القيامة، في رعايا متعدّد، 

'Souviens-toi de moi dans ton royaume': Est une 

communauté spirituelle, missionnaire et 

œcuménique témoignant du mot « Je suis la 

résurrection et la vie ... »(Jn 11, 25). L’objectif de la 

communauté est de prier pour les frères disparus 



منها كنيستنا حيّ يقام صلوات كل  ثاني يوم جمعة من الشهر 

 .الساعة السابعة مساء

dans l’espoir de la résurrection, en participant à la 

Sainte Eucharistie dans différentes paroisses, y 

compris  notre église, où les prières auront lieu 

chaque deuxième vendredi du mois, à 19.00 heure 

du soir. 

 

دورات مجانية لتعلم مادتي الرياضيات والعلوم باللغتين 

  :واإلنكليزية  في كنيستناالفرنسية 

ستقام يوم أحد  من كل شهر من قبل ابن الرعية ستيف روسي ذو 

فمن عنده الرغبة من أهالي الرعية إلشرا  أوالدهم في .  الخبرة

 : هذه الصفوف يمكنهم مراسلة الكنيسة على العنوان

alsayde@bellnet.ca   أو 

Steve Rossy: drsrossy@gmail.com 

 .الكنيسة قاعة م فيالموجود اليو

Des cours gratuits de mathématiques et de 

sciences en français et en anglais seront offerts 

un  dimanche de  chaque mois dans notre 

paroisse: Les leçons seront enseignées par le 

paroissien expérimenté Steve Rossi. Pour les 

familles intéressées à inscrire leurs enfants, prière 

de contacter l'église à: alsayde@bellnet.ca ou Steve 

Rossy drsrossy@gmail.com. Qui sera aujourd'hui 

dans la salle de l'église. 

 

يس باسيليوس الكبير معل ِّم  "توقيع كتاب   القد ِّ

 :"المسكونة

يس باسيليوس الكبير معل ِّم "   توقيع كتاب ، بعن علمكمن القد ِّ

كتاب من إنتاج إبن رعية كنيسة السيدة في مونتريال  "المسكونة 

 ، في0212 0   03وذلك يوم ااحد المقبل في . جورج كرم

 .القداس الكنيسة بعد قاعة

 

Le lancement du livre « Saint Basile le Grand, le 

grand docteur de l’Église»:  

 
Nous vous informons,  que la séance de signature du livre 

intitulé « Saint Basile le Grand, le grand 
docteur de l’Église» produit par Georges Karam, sera 

le dimanche prochain après la Divine Liturgie le 27 janvier 

2019, à la salle paroissiale de l’Église. 

 

 :  0212تموز  00و 01بين   مؤتمر أبرشيتنا في ميشيغن

 

جاءنا من المسنول عن منتمر اابرشية العام، والذي ستستضيفه 

 -Grand Rapidsكنيسة القديس نيقوالوس اانطاكية في

Michgan يرجى ممن يهمهم أمر 0212تموز  00و 01، بين ،

لم يد من / https://ac2019gr.org المشاركة الذهاب إلى 

 .المعلومات والتسجيل

L’ assemblée générale de notre archidiocèse à Grand 

Rapids. Michigan entre les 21-28 jjuillet 2019 : Le 

responsable du l' assemblée générale de notre archidiocèse nous 

a envoyé une lettre dont le contenu est le suivant : il nous 

rappelle que la paroisse orthodoxe d'Antioche de St. Nicholas à 

Grand Rapids- Michgan, accueillera    l' assemblée générale de 

notre archidiocèse les 21-28 juillet 2019. Pour ceux qui 

souhaitent participer à cette assemblée, ils sont priés d'aller a  

https://ac2019gr.org pour plus d'information. 

 

 

 


