
 

  4291 شباط  42في  األحد
 شاطراألبن الأحد 

 هامة النبي يوحنا المعمدان ووجود 

 6اإليوثينا  6 للحن

Dimanche, le 24 février 2019,  
2e dimanche du Triode,  
Dimanche du Fils Prodigue  

Invention du chef du saint prophète, précurseur et baptiste Jean, 
Ton 6, Évangile des matines 6 

 
  "سأقوم وأمضي إلى أبي"

صورة اآلب )االبن الصغير واالبن الكبير واألب : ، ثالثة عناصرالتريودي من آحاد التهيئة للصوم يبرز أمامنا في هذا األحد الثاني

 (. السماوي

 

هذا المثل هو صورة عن حياتنا البشرية، لكن المميز هنا أن السيّد يشدّد في هذا المثل على القيمة المميزة لكّل إنسان بغّض النظر 

 . عن وضعه كان في بّرٍّ أم في خطيئة

 

 .وله المحبّة ذاتها" االبن"مهما كان وضعه، في بيت أبيه أم في الغربة، فهو يبقى " ابن  "فاإلنسان هو 
 

فمع صغيره لم يقل كلمة عتاب بعد كل ما . األب يتكلم، وحديثه مع ابنه الصغير غيره مع ابنه الكبير. هللا أب  يحّب أوالده. هللا محبّة 

. يا ابني كنت عائشاً في هذا البيت على أفضل حال، لكنك مّزقت العائلة، قَسَّمت الرزق، وتركتنا نتألّم البتعادك: لم يقل له. حصل

حالما رأى ابنه الصغير  –كما يقول اإلنجيلي لوقا  –لم يقل األب هذه األقوال إذ   .ولئك الذين آمنت بحبهم لك أكثر منّا؟من هم أ

ومن الجلّي الواضح أن األب في استقباله ابنه لم يقم بعملية محاكمة داخلية، بل أسرع لتّوه ودون . يعود صفح عنه وضّمه وقبّله

 . صفح عنهتردد وعانق ابنه وقبّله و
 

ألنّنا نطالب وال نسامح عند . كلّنا نتّمنى المصالحة مع بعضنا البعض، ولكن غالباً ما نسلك طرقاً مخالفة لطريقة هذا األب الحنون

 . نعاتب ونحاسب ونشترط إعادة الحقوق قبل الغفران! اللقاء
 

ها هو األب، بدون توجيه أي لوم إلى المبذّر،  "!قلبكيا بني أعطني ! "وليس تصفية حسابات" لقاء"لكن بالنسبة هلل المسألة هي 

، وبأن يذبح العجل (عالمة الرجل الحر، المتمّيز عن العبد)وفي رجليه نعالن ( عالمة الوارث)يأمر بأن يُجعل في إصبعه خاتم 

بأفخر الحلل التي كان االبن  فلنالحظ أن األمر ال يتعلق: ، ويلبسونها االبن(بأفخر حلّة)وجعل عبيده يأتون . المسّمن وينعم به

 .الشاطر يملكها قبل سفره، بل بأفخر حلّة يمكن أن يحولها البيت
 

فاهلل ال يكتفي فقط بجعل الخاطئ النادم يتنعم بالنعمة التي كان يمتلكها قبل الخطيئة، بل ينعم عليه بأكبر نعمة يستطيع نيلها، بحد  

ولكن الغريب هو ما يشدّد عليه هذا المثل، . رحاً في بيته مع ابنه األكبر الذي لم يغادرال بدّ أّن هذا األب كان ف  .أقصى من النعمة

بعودة االبن الذي ضّل، وبإيجاد الدرهم الضائع، والعثور على الخروف " فرح أكبر"وعدّة أمثلة حوله في الكتاب، أن تشير إلى 

 .الذي تاه في الجبال
 

نعم مهما ابتعدنا وشردنا  .بعودة الضال" أن نفرح أكثر"ويريد يسوع في هذه األمثلة أن يؤّكد أّن علينا ! فهناك فرح خاص بهؤالء 

يا أبي قد : "، وأقول له((سأقوم وأمضي إلى أبي))دعونا نفكر ولو للحظة وننفض عنا غبار الغربة ونأخذ القرار كما االبن الشاطر 

ويغدق علينا بنعمه   ، هللا ينتظرنا بشوق ألن نعود باسطاً يديه ليضمنا إليه،"وأمامك فاقبلني اآلن كأحد أجرائكأخطأت إلى السماء 

 .آمين .الكثيرة



 
 

 طروباريات
 

 :  سادسلا باللحن  القيامةطروبارية 
والحّراس .  إن القوات المالئكية ظهروا على قبرك الموقر

ومريم وقفت عند القبر طالبة جسدك .  صاروا كاألموات
وصادفت البتول . فسبيت الجحيم ولم تجّرب منها.  الطاهر

المجد يا رب .  فيا من قام من بين األموات.  مانحا الحياة
 .لك

Tropaire de la résurrection ton 6 
Devant ton sépulcre, les Puissances des cieux, autant que les 

soldats, furent frappées d’effroi ; et Marie Madeleine se 

tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé ; mais 

tu brisas l’Enfer sans te laisser vaincre par lui, tu rencontras 

la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d’entre les 

morts, Seigneur, gloire à toi.. 

 

  رابعطروبارية باللحن ال 
قد بزغت من األرض هامة السابق فأشررقت للمرؤمنين 

وهري تجمرع مرن العرالء . بأشعة األشفية العادمرة الفسراد

المالئكررة وتسررتدعي مررن أسررفل أجنررا  البشررر جمرراهير 

  .ليمجدوا المسيح اإلله بأصوات متفقة

Tropaire, ton 4.  
 S'étant levé de terre, le chef du Précurseur * irradie comme 

un soleil sur les croyants * la lumière de l'incorruptible 

condition * et les grâces des guérisons; * il rassemble la 

multitude des Anges dans le ciel * et sur terre convoque le 

genre humain * pour rendre gloire, d'un même chœur, au 

Christ notre Dieu. 

 

   :لالبن الشاطر باللحن الثالث قنداق
لمررا عصرريت مجرردك األبرروي بجهررل وغبرراوة بررددت فرري 

فلررذلك أصررري إليررك المعاصرري الغنررى الررذي أعطيتنرري 

خطئرت أمامرك أيهرا األب .  بصوت االبن الشاطر هاتفا

 .الرؤوف فاقبلني تائبا واجعلني كأحد اجرائك

Kondakion du Triode, ton 3 : 

 De la gloire paternelle je me suis arraché dans ma folie ; 

dans les maux j’ai dilapidé la richesse que Tu m’avais 

donnée. Aussi vers toi je crie de la voix du débauché: « J’ai 

péché contre toi, ô Père miséricordieux ! Accueille-moi dans 

ma conversion et traite-moi comme l’un de tes salariés ! » 

 
 

 

 

 

 

● ● ● 
 ". الذين لم يجربوا لذة محبة هللا هم مساكين وتعساء، فاهلل يعطي لمحبيه طيبًا، وبه يسكرهم ويلذذهم "  

يوحنا ساباالقديس ++    
● ● ● 

 

 



  واإلنجيل الرسالة
 

  51 – 6:  4كورنثس  إلى لثانيةا من الرسالة فصل
إخروة إّن هللا الرذي أمرر أن يشررق مرن نلمرة نرور هرو يرا 

الذي أشررق فري قلوبنرا إلنرارة معرفرة مجرد هللا فري وجره 

ولنررا هررذا الكنررز فرري آنيررة خزفيررة ليكررون . يسرروع المسرريح 

متضرايقين فري كرل شريء ولكرن غيرر . فضل القّوة ال منّرا

ومضرطهدين . منحصررين ومتحيّررين ولكرن غيرر آئسرين

. روحين ولكررن غيررر هررالكينومطرر. ولكررن غيررر مخررذولين

حرراملين فرري الجسررد كررل حررين إماتررة يسرروع لتظهررر حيرراة 

يسوع أيضا في أجسادنا المائتة، فالموت إذن يجرى فينا 

فإذ فينا روح اإليمان بعينه علرى حسرب مرا . والحياة فيكم

كتب إني آمنت ولرذلك تكلمرت فرنحن أيضرا نرؤمن ولرذلك 

سرريقيمنا نحررن  نرتكلّم، عررالمين أّن الررذي أقررام الرررّب يسرروع

أيضا بيسوع فننتصب معكم ألن كّل شيء هو من أجلكرم  

  .لكي تتكاثر النعمة بشكر األكثرين فتزداد لمجد هللا

 

Deuxième 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 

presses de toute manière, mais non réduits à l’extrémité; dans la 

détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non 

abandonnes; abattus, mais non perdus; portant toujours avec nous 

dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit 

aussi manifestée dans notre corps.  Car nous qui vivons, nous 

sommes sans cesse livres à la mort à cause de Jésus, afin que la 

vie de Jésus soit 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 exprime dans cette parole de 

l’écriture: “J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parle!” 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 nus fera paraître avec vous en sa présence.  Car tout cela arrive 

à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse 

abonder, a la gloire de Dieu, les actions de grâce d’un plus grand 

nombre  

                                                                                          
 

 )اإلبن الشاطر)  24-99: 91لوقا  يلاإلنج
فقال أصغرهما .  إنسان كان له ابنان.  قال الرّب هذا المثل

ألبيه يا أبت أعطني النصيب الذي يخّصني من المال فقسم 

وبعد أيام غير كثيرة جمع االبن األصغر . بينهما معيشته

كل شيء له وسافر إلى بلد بعيد وبذّر ماله هناك عائشا في 

البلد فلما أنفق كل شيء له حدثت في ذلك .  الخالعة

فذهب وانضوى إلى واحد .  مجاعة شديدة فأخذ في العوز

وكان .  من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقوله يرعى خنازير

يشتهي أن يمأل بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير 

فرجع إلى نفسه وقال كم ألبي من . تأكله فلم يعطه أحد

أقوم وأمضي . أجراء يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعا

إلى أبي وأقول له يا أبت قد أخطأت إلى السماء وأمامك 

. ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فاجعلني كأحد أجرائك

فقام وجاء إلى أبيه وفيما هو بعد غير بعيد رآه أبوه فتحنن 

فقال له اإلبن يا . عليه وأسرع وألقى بنفسه على عنقه وقبلّه

حقّا بعد أن أبت قد أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مست

L’Évangile selon saint  Luc 15 : 11 - 32, Parabole du fils 

retrouvé 
Il dit encore: " Un homme avait deux fils.  Le plus jeune dit à son 

père: "Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir".  Et le 

père leur partagea son avoir.  Peu de jours après, le plus jeune fils, 

ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien 

dans une vie de désordre.  Quand il eût tout dépensé, une grande 

famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans 

l'indigence.  Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays 

qui l'envoya dans ses champs garder les porcs.  Il aurait bien voulu se 

remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais 

personne ne lui en donnait.  Rentrant alors en lui-même, il se dit:  

"Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de resté, tandis que 

moi, ici, je meurs de faim!"  Je vais aller vers mon père et je lui dirai: 

"Père, j'ai péché envers  le ciel et contre toi.  Je ne mérite plus d'être 

appelé ton fils.  Traite-moi comme un de tes ouvriers.  Il alla vers 

son père.  Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de 

pitié:  il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.  Le fils lui 

dit: "Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi.  Je ne mérite plus 

d'être appelé ton fils...".  Mais le père dit à ses serviteurs: "Vite, 



فقال األب لعبيده هاتوا الحلّة األولى والبسوه . أدعى لك ابنا

وأتوا بالعجل . واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه

المسّمن واذبحوه فنأكل ونفرح ألّن ابني هذا كان ميتا 

وكان ابنه . فطفقوا يفرحون. فعاش وكان ضاالّ فوجد

يت سمع أصوات األكبر في الحقل فلّما أتى وقرب من الب

فدعا أحد الغلمان وسأله ما هذا فقال له قد . الغناء والرقص

قدم أخوك فذبح أبوك العجل المسّمن ألنه لقيه سالما 

. فخرج أبوه وطفق يتوّسل إليه. فغضب ولم يرد أن يدخل

فأجاب وقال ألبيه كم لي من السنين أخدمك ولم أتعدّ لك 

رح مع أصدقائي وصيّة قّط وأنت لم تعطني قّط جديا ألف

ولّما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له 

فقال له يا ابني أنت معي في كّل حين وكّل   العجل المسّمن

ولكن كان ينبغي أن ونفرح ونسّر ألّن . ما هو لي فهو لك

  .أخاك هذا كان ميّتا فعاش وضاالّ فوجد

 

apportez la plus belle robe, et habillez-le;  mettez-lui un anneau au 

doigt, des sandales aux pieds.  Amenez le veau gras, tuez-le, 

mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est 

revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.  Et ils se mirent à 

festoyer.  Son fils aîné était aux champs.  Quand, à son retour, il 

approcha de la maison.  il entendit de la musique et des danses.  

Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était.  Celui-ci lui 

dit:  " C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras 

parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé".  Alors il se mit en colère, et 

il ne voulait pas entrer.  Son père sortit pour l'en prier;  mais il 

répliqua à son père "Voilà tant d'années que je te sers sans avoir 

jamais désobéi à tes ordres;  et, à moi, tu n'as jamais donné un 

chevreau pour festoyer avec mes amis.  Mais quand ton fils que voici 

est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau 

gras pour lui!"  Alors le père lui dit: " Mon enfant, toi, tu es toujours 

avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.  Mais il fallait festoyer et 

se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est vivant, il 

était perdu et il est retrouvé. 

  ولى والثانيةالمعمدان للمرة األتذكار وجود هامة السابق يوحنا 
أّما (. ٢١:٢١متى " )تقدّم تالميذه ورفعوا الجسد ودفنوه"بعدما قطع هيرود  الرابع، رأ  القدّيس يوحنا المعمدان    :التقليد األّول

 .رأسه فأخذته هيروديا على طبق ودفنته في مكان غير الئق بالقرب من قصر هيرود 

القدّيس يوحنا المعمدان كان في القرن الرابع في السامرة موضع إكرام المؤمنين ثم دّكه يوليانو  الجاحد ويستفاد من التقليد أن قبر 

وبعثر عظامه، لكن بعض المسيحيين تمّكنوا من إنقاذ ما أمكن، وأتوا به إلى أورشليم، ودفعوه إلى رئيس أحد األديرة واسمه فيليبو  

 .اإلسكندري، غير أن الحج إلى المدفن في سبسطيا استمر بضعة قرونالذي نقل الرفات إلى القدّيس أثناسيو  

وثمة تقليد وصل إلى السالفيين يفيد أن حنّة، إمرأة خوزي، وكيل هيرود  التي أمست إحدى حامالت الطيب   :التقليد الثاني

ا إلى أورشليم إلى لم تطق أن يكون رأ  السابق المجيد في مثل الموضع غير الالئق الذي كان فيه، ( ٢٢:١١لو) فقامت وأخذته سرًّ

 .جبل الزيتون، حيث وجده فيما بعد رجل من النبالء صار راهبًا

بعد ذلك بزمن وصل إلى فلسطين رهبان من المشرق بقصد السجود لألماكن المقّدسة فظهر لهما السابق  :وصول رهبان من الشرق

وإذ قادتهما النعمة اإللهيّة سهل عليهما  ".ود  فتجدان هامتي تحت األرضتوّجها إلى قصر هير:"في حلم الليل، كالً على حدة، وقال

في الطريق التقيا فخاريًّا من أصل حمصي كان بائًسا وترك موطنه سعيًا  .نبش الرأ  فشكرا هللا وعادا بالهامة أدراجها من حيث أتيا

 .وراء الرزق

ولّما كان مشرفًا . هناك تيّسرت أموره ببركة السابق. امة وعاد إلى حمصهذا، يبدو أن السابق نهر له في الحلم وعلى األثر خطف اله

على الموت، جعل الرأ  في صندوق وسلّمه إلى شقيقة له، طالبًا منها أال تفتحه إال بأمر المودع فيه وأن تسلمه، متى أتت الساعة، إلى 

 .رجل تقي يخاف هللا

انتقلت هامة السابق من شخص آلخر إلى ان وصلت ليد كاهن راهب أسمه على هذا النحو   :هامة السابق والراهب اآلريوسي

عيب هذا الراهب كان إنه اعتنق اآلريوسية، فلما حّضه . أفسطاتيو ، اتّخذ لنفسه منسًكا في مغارة غير بعيدة عن المدينة حمص

 .هي منه هو الغرور على إثبات نفسه، ادّعى أن األشفية التي كانت تجري بوفرة بواسطة هامة السابق

أّما رأ  السابق فبقى مواًرا في مغارة إلى . ولم يمِض وقت طويل على أفسطاتيو  حتى بانت هرطقته وسيئاته فطرد من ذلك الموضع

-١٥٢)زمن الحق حدث فيه أن كان مركلو  وهو راهب تقي، رئيًسا لدير بقرب تلك المغارة، في زمن األمبراطور مرقيانو  

 .يو  على كنيسة حمص، وأسقفية أوران(م١٥٤

في ذلك الزمان نهر السابق المجيد لمركلو  عدّة مّرات وأحبه وقدّم له إناء من العسل، ثم بعد  :السابق المجيد لمركلّوس ظهور 

 .ذلك قاده إلى زاوية في المغارة



ة نقله إلى الكنيسة األساسية في هناك بّخر مركلو  وباشر بالحفر فبان له الرأ  تحت بالطة من المرمر، في جّرة، وان أسقف المحلّ 

 .حمص، فأضحى للمدينة برّمتها نبع بركات وخيرات فياّضة
 

وبطريرك القسطنطينية القدّيس أغناطيو  حين تم نقله إلى المدينة ( م٢6٤-٢١١)هذا دام إلى زمان األمبراطور ميخائيل الثالث 

 .الذي نحتفل به اليومالمتملّكة، نقل الهامة الذي جرى يومذاك كان في أسا  العيد 

هذا ما جرى للهامة وفق ما ورد عند القدّيس سمعان المترجم، غير أن تقليدًا آخر يتردّد صداه لدى بعض المؤّرخين كسوزمينو  يفيد 

أمر بذلك ( م٤٤٥-٤6١)أن الرأ  جرى اكتشافه في فلسطين بهّمة راهبين نقاله إلى سيليسيا، فلّما علم األمبراطور البيزنطي والنس 

ولم تعد تتحّرك، فأودع ( بيثينيا)بنقله إلى القسطنطينية، وفي الطريق توقّفت العربة التي كانت تنقله بصورة غير عادية في بنتيخيون 

 .لدى راهبة كانت تدين بهرطقة مقدونيو  اسمها مطرونا، رئيسة لدير رهباني رجلي

قل الرأ  إلى كاهن أرثوذكسي وبقى لديه إلى أن جاء األمبراطور فلما توفيّت مطرونا انت :األمبراطور ثيودوسيوس الهامة مع

 .م ليجعله في كنيسة بهيّة في حي أبدومون بناها خصيًصا لتحتضن الهامة٤٩١ثيودوسيو  الكبير وأخذه في جبته، يوم الثامن من آذار 
 

 

 تنامفكرة  وأخبار  رعي
 :الجنانيز

 كريستيان النكت وأوالدهمازوجته وفادي فاضل مقدمة من ابنه  مخايل فاضلالياس لراحة نفس   سبوعذكرى األ -

 .والعائلة والمختصين بهم

والمختصين بهم، ولراحة  والعائلة إيفيت مجدالني شقيقتهمقدمة من  أنطوان عرمونيلراحة نفس   سبوعذكرى األ -

 .نفوس اسكندر، ميشال، إدمون، توفيق، بديعة ومنى
  آليسا  -وابنتهما سارة الزيدي وصونيا بدوي ابنه ميشالمقدمة من  الياس جرجي بدويلراحة نفس   ربعينذكرى األ -

 .والمختصين بهم ةعائلالوبدوي 

 اموأوالده غريس وهبيزوجته و ابنها فادي عكاري مقدمة من وردة جوزيف صفايا لراحة نفس ربعينذكرى األ -

 .المختصين بهمو

ووالدتها   وديع وحبيب وأوالدها   معوضالزوجة سحر كال مقدمة من عوضحنا مذكرى السنة لراحة نفس  -

 .وعائالتهم والمختصين بهمجورجيت كركور كال ، والشقيقة روال معوض زوجها خالد كال  

 :الذكرانيات
 .والمختصين بهم اهميوعائلتدوري وروجيه الحسيني من مقدمة  إيلين وعبدو ونيال الحسيني  وذكرانية لراحة نف -

 :عن صحتهم وتوفيقهم وتسيير أمورهم ممقدمو القربان لقداس اليو
 .طوني مجدالني والعائلة لصحة وحماية -

 
مــة هــا   إعـالنـات  

 آذار 2سجلوا في مفكرتكم سنقيم قداسا لسبت األموات في 
الساعة الحادية عشرة صباحا يلي القدا  جناز عام عن نفو  

جميع الراقدين منذ البدء حتى اآلن  من آبائنا وإخوتنا، وستذكر 

أسماء أموات من سجلوا راقديهم على قربانة مقدّمة من الكنيسة 

 ليكن ذكر جميع موتانا مؤبدا . ستسلّم بعد القدا  والجناز

Veuillez enregistrer dans votre agenda qu’une Divine 

Liturgie sera célébrée à l’occasion du  samedi des 

Défunts le 2 mars à 11 h, suivie d’une commémoration de 

tous ces défunts, Et on se souviendra des noms des morts 

enregistrés  dans nos dossiers. Mémoire Éternelle pour 

tous nos défunts. 

http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/samedidefunts.html#_blank
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/samedidefunts.html#_blank


 

 
روزنامة أحااد الترياودي والتاذكارات المقبلاة والمهماة 

 قبل الصوم الكبير
 ٢٤في  اليومتبدأ أحاد التريودي هذه السنة وقبل الصوم الكبير، 

 لالبن الشاطر وفي منه ١١للفريسي والعّشار وفي  ١٢٢٩شباط 

 ٢٢و( الدينونة)منه أحد مرفع اللحم ٤سبت األموات وفي  آذار  ١

أحد مرفع الجبن، على أن يبدأ الصوم الكبير يوم اإلثنين في  آذار

 ..آذار ٢٢

Saison du cycle pascal et du Triode : 

 le dimanche du Pharisien et du Publicain (1er dimanche 

de pré-Carême) aujourd’hui le 17 février 2019 ; le 

dimanche du Fils prodigue (2e dimanche de pré-Carême) 

le 24 février ; le samedi des Défunts, le 2 mars; le 

dimanche du Jugement dernier (3e dimanche de pré-

Carême - dernier jour de la viande : carnaval) le 3 mars ; 

le dimanche de l'expulsion d'Adam du Paradis (ou du 

Pardon, ou de la tyrophagie - dernier jour des laitages), le 

10 mars. Le Grand Carême commence lundi le 11 mars 

2019. 

 
عضوية النساء األنطاكيات التابعة لكنيستنا، حملة تبرع 

 ١٢٢٩آذار  ٩وذلك بين التاسعة من صباح السبت بالدم، 

 والخامسة بعد الظهر، في مركز

Globule – Centre Laval, 1600, Boul. Le Corbusier. 

H7S 1Y9.. 

Collecte de sang, parrainée par les femmes d’Antioche 

de notre paroisse, samedi le 9 mars  2019: Comme 

d'habitude, chaque année, l’organisation des Femmes 

d’Antioche de notre paroisse organise une collecte de 

sang, le samedi 9 mars 2019 à partir de 9h jusqu'à 17 h. 

dans le Globule - Centre Laval, 1600, boul. Le Corbusier. 

H7S 1Y9 

 
 تسّر رعية السيدة العذراء مريم األنطاكية األرثوذكسيّة

 دعوتكم لحضور محاضرة 
 "المنهج الجديد للتربية الجنسية في مدار  كندا" بعنوان

 ١٢٢٩آذار  ٢وذلك يوم الجمعة ، عيّا رؤوف . د  يلقيها

 .م٤الساعة 

L’église Orthodoxe d’Antioche de la Vierge Marie 

a le plaisir de vous inviter a une conférence sur 

« Le nouveau programme d’éducation à la sexualité 

offert aux enfants dans les écoles de Canada » 
Avec Dr. Raouf Ayas,  Le Vendredi 1 mars 2019  
à 19h. 

 
السورية  ،جمعية سيدات المعونة اللبنانيةل بازار الربيع

يتضمن تشكيلة  :القديس جاورجيوسفي كنيسة  والكندية

آذار بين  ٢في   وذلك يوم الجمعة! واسعة من المنتجات الجديدة

بعد  ١و ٢٢منه بين  ٩مساء ويوم السبت في  6صباحا و ٢٢

 .الظهر  في الكنيسة

Le Méga Bazar de printemps parrainé par la société 

des Dames d'Entraide Libanaises, Syriennes, 

Canadiennes à l’église St-George  (555 Jean-Talon 

Est) : comprend une grande variété de nouveaux 

produits! Le vendredi 8 mars de 10h à 18h et le samedi le 

9 mars de 10h à 16h. 

 

فليكن كل ': لننظم أنفسنا تقيدا بقول بولس الرسول

 .'شيء بترتيب
نعلمكم بأنه قد  وتنظيم موقف السياراتلحسن سير األعمال 

أحد لركن  يوم ن لهذه المهمة فؤاد ليساعدكم كل صباحعيّ 

وشكرا  كثيرا،يساعد  معه تعاونكم.  تكم في الموقفاسيار

 .لتفهمكم 

Organisons-nous conformément à la parole de St. 

Paul: 'Que ce soit tout arrangé'. 
Pour le bon fonctionnement du stationnement, nous vous 

rappelons que Fouad a été nommé pour vous aider 

chaque dimanche  matin à garer votre voiture. 

 Votre coopération avec lui aide beaucoup, merci de votre 

compréhension. 

http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/dimanchepublicain.html#_blank
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/dimanchefilsprodigue.html#_blank
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/samedidefunts.html#_blank
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/dimanchecarnaval.html#_blank
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/fetemobile/dimanchetyrophagie.html#_blank


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


