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Dimanche, le 27 janvier 2019,
La mémoire de la Translation des reliques de notre Père parmi les
saints, Jean Chrysostome
Ton 2, Évangile des matines 2

" لقاء الظلمة

بالنور "

الحدث اإلنجيلي المقدس الذي تلي على مسامعنا اليوم ،يُظهر لنا مشهدا ً تبرز فيه ،وسط ذلك الجمهور الكبير ،شخصيتان
فقط ،المسيح وزكا .لقد التقى زكا المسي َح في أريحا كلقاء الظلمة بالنور ،لم ْ
يكن من تالميذه ،ولكن من الواضح َّ
أن زكا كان
أن يسوع ُم ِحب للخطأة ،خادم ،يأكل مع الع َّ
يسمع عن المسيح ما يكفي ليعرف َّ
شارين ،رجل يحمل أوجاع البشر ،رجل
قدرةَّ ،
وأن كالمه ليس ككالم سائر الناس.
كان زكا يجهل َّ
أن ذلك كله ممكن ،لذا فقد عاش في الظالم .وال أحد يحب الظلمة إالَّ ألنه يجهل خبرة النور ،ال أحد يقبَل أن
يحيا في العتمة إالَّ ألنه ي من أن النور ال يشر  ،ال يحب أحد االستغالل إالَّ ألنَّه يجهل خبرة الخدمة كحياة.
ف إليهَّ ،
متشوقا ليعرفه ،مملو ًءا من
لكن قلبه كان
قصيرا ،لم يستطع من بين الناس أن ينظر إلى المسيح،
ز َّكا كان
َّ
ً
فيتعر َ
ِ
َّ
عطوفا وحنونًا،
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لكل الذين أسأتُ إليهم .ها أنا ذا
وعوض تلك اإلساءات الكثيرة التي كان يعملها في مجتمعه ،بات مفيدًا :أرد أربعة أضعاف ِ
من أجلك يا رب ،كرامة لك.
ليتنا نستم ُع إلى هذه الكلمات ،ال بل باألحرى ليتنا نجبر أنفسنا أن تواجه المسيح مواجهة حميميَّة وصميميَّة ،حتَّى نتَّخذ مثل
ف إلى وجه ِه حينما يأتي ،ونسمعه
هذا القرار ،وال نعود فيما بعد إلى عصياننا وهجراننا للمسيح ،نرتف ُع عن خطايانا حتَّى َّ
نتعر َ
ونراه ونتقبَّل دعوته ،ألنَّه يريد أن يدخل إلى قلوبنا.
ويخلصه ،وهذا ما علَّمنا إياه بأمثاله وتعاليمه واقواله الصالحة وبحياته على األرض .جاء
يطلب من هَلك
جاء ابنُ هللا لكي
ِ
َ
كل ظروف
ينتشلنا من هذا الجفاف ،وذلك عندما نطيعه ونتقبَّل نعمته ،عندما نحسن إلى إخوتنا ونقف في موقف جدِي في ِ
حياتنا ،غير مبالين بأهوائنا ونزواتنا وانعطافاتنا هنا وهنالك ،بل نثبت في محبَّة صادقة.
إن الرب يسوع يقرع على أبواب قلوبنا ،فعلينا أن نفتح له ،ليقدِس نفوسنا وأجسادنا ،لنصبح هياكل حيَّة للروح القدس .فكلنا
وخلص نفوسنا .لك المجد إلى األبد .آمين.
ز َّكا .ونناديك يا يسوع ،فهلَّم باركنا واقبل توبتناِ ،

طروباريات
طروبارية القيامة باللحن الثاني:
عندما انحدرت إلى الموت.أيهاا الحيااا الاذ م يماوت.
حينئاااذ أماااحي البحااايم كبااا مهوتااا  .وعنااادما أ ماااح
األموات من تحح الث ى .ص خ نحاو ممياا القاوات
السماويين.أيها المسيح اإلله .معطي الحياا المبد ل .
طروبارية القديس ا باللحن الثامن
د أش ح النعمة من فم مثل النار فأنارت
المسكونة .ووضعح للعالم كنوز عدم محبة الفضة.
وأظه ت لنا سمو امتضاع .فيا أيها اآلب المؤدب
كأ وال يوحنا الذهبي الفم تشفا إلى الكلمة المسيح
اإلله أن يخلص نفوسنا.
قنداق تقدمة دخول المسيح إلى الهيكل باللحن األول
يااا ماان كمولااد أيهااا المساايح اإللااه للمس ا ودع الب ااولي
ديساااح .ولياااد سااامعان كماااا م كاركاااح .ولناااا اآلن
أدركااح وّلي ااح .احفاار رعي ا كسااام فااي الحا وب
وأياااد الحكاااام الاااذين أحببااا هم كماااا أنااا وحاااد محااا
للبش الظهور .

●

Tropaire ton 2
Lorsque tu es descendu vers la mort, immortelle Vie,
l’Enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité et,
lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du
tombeau, tous les Anges dans les cieux se mirent à chanter :
Gloire à toi, Source de vie, ô Christ notre Dieu.

Tropaire de saint, ton 8.
Resplendissante de clarté, * la grâce de ta bouche a brillé
sur l’univers, * révélant au monde des trésors où l’avarice
n’a point de part * et nous montrant la grandeur de
l’humilité. * Père saint dont la parole nous instruit, * Jean
Chrysostome, intercède auprès du Verbe, le Christ notre
Dieu, * pour le salut de nos âmes.

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.

●

●

رب حافظا ً
شفاههم ،أما خطايا المنافقين فهي في
األبرار على
" إن خطايا
جميع أجسادِهم ،من أج ِل ذلك يقول النبي :ضع يا ُّ
ِ
ِ
ِ
على فمي وبابا ً حصينا ً لشفتي .وأيضا ً :قلت أحفظ طريقي كي ال أخطئ بلساني".

األب إكيفانيوس

●

●

●

الرسالة واإلنجيل
Lecture de l' épître aux Hébreux 7: 26-8: 2
Il nous convenait en effet, d’avoir un souverain
sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache,
séparé des pécheurs, et plus élève que les cieux, qui n’a
pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir
chaque propres péchés, ensuite pour ceux du peuple car
ceci il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même.
En effet, la loi établi souverains sacrificateurs des
hommes sujets a la faiblesse; mais la parole du serment
qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait,
pour l’éternité. Comme ministre du sanctuaire et du
véritable tabernacle, qui a été dresse par le Seigneur et
non par un homme.

L’Évangile selon saint Luc 19:1-10 (15e dimanche)

Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Survint un homme
du nom de Zachée; c’était un chef de publicains, et qui
était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne
le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il
courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir
Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus
leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite, car il me
faut aujourd’hui demeurer chez toi.’’ Et vite il descendit et
le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et
disaient: Il est allé loger chez un pécheur ! Mais Zachée,
résolument, dit au Seigneur: Oui, Seigneur, je vais donner
la moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai fait du tort à
quelqu’un, je lui rendrai le quadruple. Et Jésus lui dit:
Aujourd’hui cette maison a reçu le salut, parce que celui-là
aussi est un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu’’.

فصل من الرسالة إلى العبرانيين
يا إّوا يائمنا رئايس كهناة مثال هاذا كاا شا ي وم دناس
م ي
 م.نااهع عاان الخطااأا ااد صااار أعلااى ماان السااماوات
حامة له أن يق ي ب ك يل يوم مثل رؤساء الكهنة ذكائح عان
 ألناه ضاى هاذا ما ا. ّطاياع أوم ثم عن ّطايا الشاع
واحاادا حااين ا ي ب نفسااه فا ي
اسن الناااموس يقاايم أناسااا كهاام
 أما كلمة القسم ال ي كعاد النااموس.الضعف رؤساء كهنة
ف قاايم امكاان مك يمااا إلااى األكااد ورأس الكااام هااو ي
أن لنااا
رئيس كهنة مثل هذا اد ملاس عان يماين عا ل الباال
 وهااو ّااادم األ ااداس والمسااكن الحقيقااي.فااي السااماوات
.الذ ن به ال بي م إنسان
6 :8-62 :7

)95  (األحد91 - 9 : 91 اإلنجيل لوقا
في ذل الهمان فيما يسوع مب از في أريحا إذا
ك مل اسمه ز يكا كان رئيسا على العشارين وكان
 وكان يل مس أن ي ى يسوع من هو فلم يكن.غنيا
 ف قديم.ي القامة
يس طيا من البما ألنه كان
مس عا وصعد إلى مميها لينظ ع ألنه كان مهمعا أن
 فلما ان هى يسوع إلى الموضا رفا ط فه.يب از كها
ف آع فقال له يا ز يكا أس ع انهل فاليوم ينبغي لي أن
 فلما رأى. فأس ع ونهل و بله ف حا. أمكث في كي
البميا ذل تذ يم وا ائلين إنه دّل ليح يل عند رمل
 فو ف ز يكا و ال ليسوع هاءنذا يا ربي أعطي.ّاطئ
المساكين ن ف أموالي وإن كنح د غبنح أحدا في
 فقال له يسوع اليوم ح ل. شيء أردي أركعة أضعاف
 ألن. ّاص لهذا البيح ألنه هو أيضا اكن إك اهيم
. اكن البش إنيما أتى ليطل ويخ يلص ما د هل

)6 ك68( ""القديس أفرام
سيرته
 وام دحه، واع ب ع القديس فوتيوس الكبي مع يلم المسكونة اإللهي،ي كف ات الكنيسة ال وحي
لقيبه القديس غ يغوريوس الني
أ مار الكنيسة الثاث كسسهاب وكذل فعل كثي ون من آكائنا القدماء حيث تحديثوا عنه كوسيط عهد الناموس والنعمة وكأعظم
 م من أكوين٣٠٣  الذ ولد في ن يبين على ضفاف نه دملة سنة،  إنيه القديس أف ام السور.مولود من نساء الكنيسة

تحول إلى المسيحيية م أث ي ا كأسقف المدينة يعقوب ،الذ أنشأع على محبة الفضيلة وال أمل في آيات الك اب المقدس.
وثنيين ،ثم ي
صل الى اك ساب طهارا نفسية ومسدية فائقة الوصف ،م يمكن للطبيعة البش ية أن ت ل إليها ،ف ار كمل روحي ي حكمي
تو ي
كقواع عن ط يق األسهار واألصوام وال قشفات والبهادات .كان يعلم أن حياا الب ية تح ر وتبعل كليم المائكة ،وت فا
ذهن كاس م ار إلى ال ؤى اإللهية .إنه " ديس ال وكة كام ياز" من كث ا ما ككى على ّطاياع وّطايا العالم .كانح دموعه م
تنقطا وم تبف عن ّديه ،أضحى مثام لل ائبين ومن يخسا للم هاونين ،وله تنس صاا ال وكة المع وفة مدا في طقوسنا
وصلواتنا ،ال ي ي ددها المؤمنون كاس م ار وّاصة في ف ا ال وم األركعيني المقدس  :أيها ال ب وسيد حياتي ...ألخ.
دافا عن األرتوذكسية كش اسة عن ط يق األشعار واألناشيد وت دى للبدع  .علم كأناشيد ضمنها تعاليم الكنيسة البامعة حيث
نش ها كين الناس في ال ها  ،فأصبح يدعى إكن الحقيقة الذ كشف كذور الشيطان في زرع الكنيسة .كانح وصي ه بل ال حيل
أن م يلفوا مسدع ككفن غالي الثمن وم يقيموا األناشيد البنائهية له وان م يبعلوا كقاياع تحح المائدا المقدسة ح ى م يعامل
كك امة ألنه اع ب نفسه ّاطئا كطام وآّ الكل.
وكهذع المناسبة تقيم فرقة القديس أفرام ال اكعة لكنيس نا صاا ك اكليسي ما غ وب للقديس ،يوم األحد الوا ا في  2٢كانون
الثاني تمام الساعة السادسة والن ف مساء في الكنيسة .الدعوا عامة للبميا ما الشك المسبق لحضور ك يل اللبان والف
ال اكعة للكنيسة لمشاركة ف ة القديس أف ام كعيد شفيعها ،اللهم ك لواته وشفاعاته إرحمنا وّل نا آمين.
نبذة عن فرقة القديس أفرام
تأسسح هذع الف ة منذ حوالي ثاث عش ا سنة تق يبا كب كة ورعاية دس امب أف ام ك ياكوس (م وكوليح ط اكلس والكورا
وتواكعها حاليا) .هدفها دراسة اآلكاء المعاص ين ،كاألضافة إلى البحث البدي ي والمع يمق في المواضيا ال وحية والعقائدية
واللي ورمية ح يى غي الم وف ا في اللغة الع كية ،لكي ي سنى لها اإلس فادا من هذع ال ممات ف نقل هذع الخب ا والمعلومات إلى
مميا اإلّوا واألّوات في الكنيسة.
من أهدافها أيضا العمل ال عائي كب كة كاهن ال عية وتوميهاته لمساعدته في كل الحامات الكنسية ال وحية ،نذك منها
السه ات اإلنبيلية والخلوات ال وحية كاإلضافة إلى العمل في لبان الكنيسة .صلواتكم تشبعنا وتمنحنا ال عهية على رماء
تحقيق الغاية المنشودا.
الشماس نقوم نعوس

مفكرة وأخبار رعيتنا
الجنانيز:
 ذك ى األركعين ل احة نفس جوليات أحمر لطفي مقدمة من اكن ها سناء لطفي زومها إدغارمع ول والعائلةوالمخ ين كهم.
 ذك ى السنة ل احة نفس منيف خنفور مقدمة من الهومة نهى ّنفور وأومدها وعائاتهم والمخ ين كهمالذكرانيات:

 ذك انيية ل احة نفس جورجيت عرموني مقديمة من اكن ها كوليح ع موني زومة مني م ى وعائل يهما. -ذك انية ل احة نفسي صباح والياس صوان مقدمة من أومدهما رما ويعقوب صوان وعائل يهما

والمخ ين كهم.
 ذك انية ل احة نفوس نادر ،جميلة ،ماري وزكية مقدمة من سمي الغ ي والعائلة والمخ ين كهم. ذك انية ل احة نفس آديل ندروس مقدمة من اكن ها مورميح عازار زومة موزيف مخول والعائلةوالمخ ين كهم.
 ذك انية ل احة نفس جوزفين عسال مقدمة من اكن ها مار زومة وديد مدعون والعائلة والمخ ين كهم.مقدمو القربان لقداس اليوم عن صحتهم وتوفيقهم وتسيير أمورهم:
 ل حة وحماية عائات :طار الغ ي  ،فاتن الغ ي  ،سم الغ ي وسمي الغ ي . ل حة وحماية وديد ومار مدعون وأومدهما موزيف ومياني.إعـالنـات هــا مــة
A l’occasion de la Sainte Rencontre ou la
قداس عيد دخول المسيح إلى الهيكل السبت المقبل
سيقام داس عيد دّول المسيح إلى الهيكل السبح المقبل في Présentation du Christ au Temple, Une messe 2
aura lieu le samedi 2 Février 2013 à 11.00h.
شباط الساعة الحادية عش ا ظه ا.

عضوية السيدات االنطاكيات تدعوكم لاح فال كمحبة ما Le comite des femmes d’Antioche de l’église
عائاتكم الك يمة في مطعم ليالي كي وت يوم األحد  ٧٢شباط vous invite à venir célébrer la fête de l’amour en
(فب اي ) الساعة الثانية.
famille au restaurant Nuits de Beyrouth le
و
ات
البطا
و
الحبه
لألومد
2٠
$
و
للكبار
سع البطا ة ٣٣$
dimanche 17 février à 14 heure.
.
الكنيسة
صالون
في
إضافية
أ معلومات
Adulte $35 Enfants $ 20
Les inscriptions et billets seront au salon de
l’église.
تكريس بيوت أبناء الرعية :
كالعادا في كل سنة وكعد داس عيد الظهور اإللهي Comme d'habitude, chaque année et après la
(الغطاس) وصاا تقديس المياع ،فسن كاهن رعية كنيس نا سيبدأ liturgie de l’Épiphanie et la bénédiction de
زياراته ل ك يس البيوت ورشها كالمياع المقدسة ل حل ك كة ال ب
l’eau, le pasteur de la paroisse commence les
على المنازل وساكنيها وفقا ل موز المناطق .ومن يود من visites pour bénir les maisons selon les codes
العائات ولم تقدم طل ان ساب كعد أن تك س كيوتها ،أن ت ل postaux. Et il prie les familles qui veulent faire
كمك رعية الكنيسة على ال م  0٣0٢٠٠8لكي ي ار إلى
bénir leur maison de communiquer avec le
زيارتها والقيام كالوام ال عائي وال ك يس أيضا.
La bénédiction des maisons de nos paroissiens:

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 Rencontre hebdomadaire pour les adultes dans la
salle de l'église tous les mardis à partir de 16h:

Un rassemblement social divertissant aura lieu
:من الساعة الرابعة بعد الظهر
chaque mardi pour les personnes de plus de 18 ans,
avec des activités pour les personnes âgées, de
conversations et de connaissances. Cette initiative لقاء ام ماعي ت فيهي سيقام كل يوم ثاثاء لألشخاص ما
proposée par notre paroisse et motivée par l’amour  أحاديث وتعارف، ت خلله نشاطات للمسنين، سنة٧0 فو
des aînés et l’appréciation de leur présence parmi  هذع البادرا ط ح ها كنيس نا في إطار امه مام.فيما كينهم
.ككبار السن لكي نقدر ومودهم كيننا
nous. Pour plus d’information, prière de contacter
Sonia Seman 514-718-9573.
514-718-9573 للمعلومات امت ال ك ونيا سمعان
'Souviens-toi de moi dans ton royaume': Est une
:""أذكرني في ملكوتك
communauté
spirituelle,
missionnaire
et
ٌ
œcuménique témoignant du mot « Je suis la َ َمن آمن، تشهد للكلمة "أنا القيامة والحياا،مماعة روحيية
َ كي وإن ماتَ ف
résurrection et la vie ... » (Jn 11, 25). L’objectif de  كامش ا في ال اا،)2٣:٧٧ سيحيا" (يو
،
ية
ي
األكد
والحياا
القيامة
رماء
على
دين
ا
ال
من أمل اإلّوا
la communauté est de prier pour les frères disparus
dans l’espoir de la résurrection, en participant à la  منها كنيس نا حيث يقام صلوات كل ثاني،في رعايا م عديدا
Sainte Eucharistie dans différentes paroisses, y
.يوم ممعة من الشه الساعة الساكعة مساء
compris notre église, où les prières auront lieu
chaque deuxième vendredi du mois, à 19.00 heure
du soir.
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.

دورات مجانية لتعلم مادتي الرياضيات والعلوم باللغتين
:الفرنسية واإلنكليزية في كنيستنا
س قام يوم أحد من كل شه من بل اكن ال عية س يف روسي ذو
 فمن عندع ال غبة من أهالي ال عية إلش ا أومدهم في.الخب ا
:هذع ال فوف يمكنهم م اسلة الكنيسة على العنوان
 أوalsayde@bellnet.ca
Steve Rossy: drsrossy@gmail.com

Le lancement du livre «Saint Basile le
Grand, le grand docteur de l’Église»:

:"معلم المسكونة
ِّ توقیع كتاب "القدِّیس باسیلیوس الكبیر

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 aujourd'hui après la Divine Liturgie, à la salle
paroissiale de l’Église.

معلم
ِّ نعلمكم بأن توقيع كتاب "القدِّیس باسیلیوس الكبیر
المسكونة" كتاب من إنتاج إبن رعية كنيسة السيدة في
 في قاعة، وذلك اليوم بعد القداس.مونتلاير جورج كرم
.الكنيسة بعد القداس
يعود ريع هذا الكتاب لدعم "بيت العائلة والشباب" في
.مطرانية طرابلس

