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SERVICE VARIATIONS 

Confession is available by appointment with Father John and Father Romanos. Please feel free to contact them.  

TROPARION OF THE RESURRECTION (TONE 1) TROPARION—ST.NICHOLAS (TONE 4) 

While the stone was sealed by the Jews, and the soldiers were 
guarding Your most pure body, You did arise on the third day, 
O Saviour, granting life to the world. For which cause the 
heavenly powers cried aloud unto You, O giver of life. Glory to 
Your Resurrection O Christ, glory to your kingdom, glory to 
Your providence, O You Who alone are the lover of mankind.  

The truth of your dealings, our father and bishop Nicholas, 
showed you to your flock as a standard of faith, as the image of 
gentleness, and as a teacher of self-discipline. By lowliness you 
attained to the heights, by poverty to great riches. Therefore, we 
beseech you, pray to Christ our God for the salvation of our souls.  

KONTAKION FOR  ORDINARY SUNDAY (TONE 2) 

Protector of Christians, champion undefeated, Mediator most sure with our Creator, Disregard not the voice of prayer of sinners, But 
come quickly in your goodness, To help us who cry out to you with faith: Be swift to intercede, make haste to supplicate, O 
Theotokos, protector always of those who honour you.  

The Reading from the Epistle of St.Paul to the Romans (2:10-16) 

Brethren, glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows no 
partiality. All who have sinned without the Law will also perish without the Law, and all who have sinned under the Law 
will be judged by the Law. For it is not the hearers of the Law who are righteous before God, but the doers of the Law 
who will be justified. When Gentiles who have not the Law do by nature what the Law requires, they are a law to       
themselves, even though they do not have the Law. They show that what the Law requires is written on their hearts, 
while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or perhaps excuse them on that day 
when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. 

Let your mercy, O Lord, be upon us. Rejoice in the Lord, O ye righteous  

The Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew (4:18-23) 

At that time, as Jesus was walking by the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew his 
brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. And He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers 
of men.” Immediately they left their nets and followed Him. And going on from there He saw two other brothers, James 
the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and He called them. 
Immediately they left the boat and their father, and followed Him. And He went about all Galilee, teaching in their        
synagogues and preaching the gospel of the Kingdom and healing every disease and every infirmity among the people.  

DONATION DETAILS  

 

St Nicholas School Building Fund  

(for Tax deductible  donations) :  

 

.BSB 062 301  

.AC 1038 4475  

 

St Nicholas General Account   

(for pledges and donations) :  

 

.BSB 062 141  

.AC 10026336  

QUOTE OF THE WEEK 

 
Consequently, you are no longer foreigners and 
strangers, but fellow citizens with God’s people 
and also members of his household. 

 
- Ephesians 2:19 

 



Alexander and Antonina the Martyrs 

The holy Martyrs Alexander and Antonina were from the town of Cardamon (or Crodamon). Antonina 

was arrested by Festus the Governor and, because she refused to deny Christ, he had her placed in a 

brothel. But Alexander, sent by divine providence, came in unto her and gave her his cloak; with her head 

covered, she escaped without having been defiled. When Alexander was discovered, he was taken before 

Festus, and with Antonina was tortured and burned to death.  

WEEKLY ANNOUNCMENTS  

UPCOMING TALKS 

 

Date: TONIGHT 

Topic:  Look up to the heavens 

Speaker:  Mario Baghos 

 

Date: Sunday 17th of June 

Topic: The Bridge of Diamond 

Speaker:  Jason Israel 
 

Date:  Sunday 24th June  

Topic:  Man as Body, Soul and Spirit 

Speaker: Victoria Baghos 
 

Date:  Sunday 1st July  

Topic:  Microcosm and Mediator 

Speaker:  Edgar Matouk 

 

Date: Sunday 8th July 

Topic: Image and Likeness 

Speaker: Fr.Paul El Helou 

 

Antiochian Orthodox Stewards are taking 

registrations now for children ages 8 years 

and above ! 

For more details please call Antoinette on 

0412260564 

Bible Studies is held at the church house 

every Thursday night at 7:15pm. 

 Every Wednesday from this coming    
Wednesday we will have paraklesis prayer 
at 6:30pm in the church in English & Arabic.  
 



 كلمة الراعي                                دعوة التالميذ األوائل                       المتروبوليت باسيليوس قدسية

ويتكلم عنن دعنوة (  32  -81: 4متى )المقطع اإلنجيلي من ، .(أي عيد حلول الروح القدس على التالميذ)هذا األحد هو األحد الثاني بعد العنصرة 

بنححند جنمنينع "  األحد الذي يلي العننصنرة يمسنمنى   .دعوة كل من سمعان بطرس وأخوه اندراوس ويعقوب بن زبدى وأخوه يوحنا  .التالميذ األوائل

علنين رسمياً أو غير معروفين أو لم تمعلن قداستنمنم بنعند".  القديسين . يتم تذكار جميع القديسين في الكنيسة األرثوذكسية سواء أكانوا معروفين أي مم
هو الذي يَمب روح القداسة، " الروح القدس . "هو من يَصنع القديسين" الروح القدس " نمعيّد لجميع القديسين من بعد أحد العنصرة اعترافاً منا أن 

األحد الثاني من بعد العنصرة يمظمر أيضاً لنا فعل الروح القدس وعمله في الكنيسة من خالل دعنوة   ."قديسين" هو الذي يمقّدس المؤمنين ويجعلمم 

كّرسات للخدمة الرسولية كّرسين ومم اثنا عشر تلميذاً مدعوينن لنلنخندمنة . اإلنجيل اليوم يمظمر لنا بداية المسيحية، التي بدأت من مجموعة صغيرة .مم

منا يمنثنينر   .كانوا صيادين يعيشون في أطراف بحيرة طبرية يمارسنون الصنيند.  كان معظممم صيادين عاديمي المعرفة والِعلم والمركز اإلجتماعي

كاننوا منننشنغنلنينن بنالنكنلنيّنة . اإلنتباه أنه عندما دعى الرّب يسوع التالميذ األوائل، هؤالء لم يكونوا بطالين، أي بال عمل، بل كانوا في وسط عملمم
لنم ينتنرددا فني تنرك رزقنمنم "  للوقت تركا الشباك وتنبنعناه : "  لقد دعاهما الرّب يسوع وكما يقول اإلنجيل".  كانا يلقيان شبكة في البحر. " بالصيد

ننفنس ".  هنلنّم ورائني فنحجنعنلنكنمنا صنينادي الننناس "  لم يَِعدهم بحي غنى أو مركز أو وظيفة، قال لمم جملة واحدة .  ومعيشتمم ليتبعوا الرّب يسوع
كما يبدو أن النتنالمنينذ لنم ".  للوقت تركا السفينة، أباهما، وتبعاه . "  السناريو يتكرر مع يوحنا ويعقوب ابنى زبدى، كانا يمصلحان شباكمما مع أبيمم

ما يمثير اإلنتباه أيضاً أن الدعوة األولى شملت أخواناً والثانية أيضاً أي أن   ." صيادي ناس"  يترددوا وال للحظة في تلبية الدعوة ليصيروا مبشرين 

اذهنبنوا وتنلنمنذوا جنمنينع "  هؤالء الصيادين وغيرهم من التالميذ أعطاهم السيّند وصنينة  .شخصان قد تكّرسا من نفس العائلة الواحدة لخدمة السيّد

هذه القوة التي أعنطنتنمنم .  ففي يوم العنصرة أعطاهم الروح القدس نعمة وحكمة وفمم وقوة ليست من هذا العالم، بل من فوق، من كنف هللا  ."األمم

كل إنسان مسنينحني   .قوة البشارة، أعطت البعض أن يصلوا إلى روما وآخرون إلى أطارف المند وأفريقيا ليمبشروا بالمسيح القائم من بين األموات

عّمد، نال مسحة الميرون المقدس هو مدعو لخدمة الرب بحسب موهبته و قدرته وإمكانياته، بالتحكيد هناك دعوة للتكريس من خالل سّر الك ت منومم
النكنّل منكنّرس منن ينوم منعنمنودينتنه .  المقدس أو من خالل نذور الرهبنة ولكن الكّل مدعو أن يكون تلميذاً للرّب يسوع، أن يحخذ دوره في البشارة

ألمور اهتمامات أخنرى منن "  كال" للرب هذا يعني أنه ينبغي أن نقول "  نعم " عندما نقول  ."أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم" للرّب، 

قيّدين بحمور هذا العالم وتمنعنا عن أن نتبع المسيح  .هذا العالم شباك هذا العالنم كنثنينرة .  نحن مدعوون أن نتخلى عن شباك هذا العالم التي تجعلنا مم

في الكنيسة وعبنر األسنرار   ." تركا كل شيء وتبعاه"  ولكن لما ناداهم السيّد "  يمصلحان الشباك "  واهتماماته متعددة، لقد كان يعقوب وأخاه يوحنا 
الكل مدعو بحسب موهبته وقدرته أن يملبي دعوة السيّد أن يصير صياداً لنلنبنشنر، أن يصنطنادهنم لنمنعنرفنة اإللنه ".  المقدسة نعيش عنصرة دائمة 

ولد في شرق  .هو أحد أساقفة والهوتيي القرن السابع، ويعتبر من أكبر المعلّمين الروحيّين في الشرق المسيحي :سيرته
ً بالسريانية  وهي منطقة تمتد (  القطر البحري)أّي "  بيث قطرايي"الجزيرة العربية في المنطقة التي كانت تعرف قديما

انخرط اسحق في السلك الرهباني مع شقيقه وهو اليزال . مساحتما الجغرافية من الكويت شماالً وحتى أقصى عممان جنوباً 
ً عليمم ً يافعاً، وذاع صيته في المنطقة فاختير من قبل أهل نينوى ليمرتسم أسقفا يرى البعض أنه التحق بدير في    .شابا

ولّما دعاه لزيارة الرهبان أرسل إليه .  ثم توحد في مغارة بينما صار أخوه رئيًسا للدير.  بكوردستان"  Bethabeبيت آب "
األكيد منه أنّه نال شمرة عظيمة بسبب حبّه الشديد للوحدة، وممارسته .  يعاتبه بشدة إذ كان يعشق حياة الوحدة والسكون

وضع أربعة كتب عن الوحدة والسكون، غاية في الروحانية، تمرجمت منذ وقت مبكر إلى العربية واألثيوبية .  إياها
في أول يوم لألسقفية جاءه دائن ومدين يحتكمان إليه، فطلب المدين من الدائن أن يممله قلياًل حتى يجمع المال، . واليونانية

إن اإلنجيل المقّدس يحمرنا بحن من يحخذ مالنا ال نطالبه به، فال أقل من : "تدّخل قائاًل  .لكن الدائن أصر على تسليمه للحاكم
ولما رأى    !"إذا كانوا ال يستمعون لكلمات اإلنجيل، فماذا أتيت ألعمل؟: "عندها أجاب   ".دع عنك كالم اإلنجيل: "أجابه الدائن". أن تصبر عليه

، وصار رائًدا للسكون والوحدة وتوفي ودفن في Rabban Shapurr" رابان شابور"تدبير شئون األسقفية يفسد له عمل الوحدة إنسحب إلى دير 
يعتقد :  مالحظة(.  السابع/  القرن السادس )بالمقابل هناك من يقول أنه إنسحب إلى بريّة األسقيط يقضي بقية أيامه في شيميت متوحًدا  .  الدير

لم .  أصيب بالعمى في أواخر أيامه فكان يملي مؤلّفاته على تالميذه.  البعض أن هناك خلًطا بين حياته وحياة إسحق األنطاكي في القرن الرابع
المنتشرين بقّوة في محيطه، ألنّما كانت بعيدة عقائدياً عن الفكر النسطوري، مما دفع بدانيال بار طوبانيتا  [8]تلق أعماله استحساناً عند النساطرة

السابح :  المسيح هو الغاية: من كلماته. ليكون خصمه اللدود ومنتقده االالذع( ميل جنوب شرق الموصل 8111تبعد حوالي )أسقف بيث جرماي 
وإذ ح، يغوص غائًرا في البحر إلى أن يجد اللؤلؤ، والراهب الحكيم يسير في الدنيا عاريًا إلى أن يصادف فيما الدرة الحقة التي هي يسوع المسي

بالحقيقة إن المعمودية واإليمان هما أساس كل خير، فيمما دمعيت ليسوع المسيح ألعمال :  اإليمان.  ما وافاه فلن يقتني معه شيئًا من الموجودات
من يعترف بخطاياه ويتوب  .التوبة هي لباس الثياب الحسنة المضيئة: التوبة. العقل األسرار الخفية، كما يدرك البصر المحسوساتباإليمان يدرك . صالحة

ال مجرد االسم )ال تفتخر باالسم بل اجتمد في األعمال، ألن العمل .  طوبى للذين يحفظون ويعملون:  الرهبنة الحقيقية.  عنما أعظم من الذي يقيم الموتى
كن ميتًا بالحياة، ال حيًا :  الموت والحياة.  ال تحب التماون، لئال تحزن نفسك في قيامة الصديقين:  الجماد.  هو الذي يبرر ولو كان بال شكل أو اسم(  كراهب
من طلب الكرامة هربت منه، ومن هرب من الكرامة لحقت به .  من وضع قلبه مات عن العالم، ومن مات عن العالم مات عن اآلالم:  التواضع.  بالموت

والذي يفر من نياح الدنيا يدرك ...  من يمرب من سبح العالم بمعرفة يكتنز في نفسه رجاء العالم العتيد.  جالس المجذومين وال تجالس المتعظمين.  وأمسكت
ثمار الشجرة تكون فجة ومّرة، وال تصلح لألكل حتى تقع فيما حالوة من الشمس، كذلك أعمال التوبة األولى فجة ومرة جًدا، :  الصالة.  بعقله السعادة األبدية

الذي .  ِحّبّْ الصالة كّل حين لكي يستنير قلبك باهلل.  ، فتنقل القلب من األرضيات(التحمل في اإللميات بالصالة)وال تفيد الراهب حتى تقع فيما حالوة الثاؤريا 
: الحياة الداخلية.  والصالة يمعتق من الطياشة(  العملية)الذي يمزج قراءته بالتدابير .  يتماون بالصالة ويظن أن هناك ثمة باب آخر للتوبة مخدوع من الشياطين

ليست خطية بال غفران إال التي بال توبة، وال عطية :  الشكر.  من يصالح نفسه أفضل ممن يصالح شعوبًا.  اصطلح مع نفسك فتصطلح معك السماء واألرض
كن مطروًدا ال طارًدا، وكن مظلوًما :  الرحمة.  فم يشكر دائًما إنما يقبل البركة من هللا، وقلب يالزم الحمد والشكر تحل فيه النعمة. بال زيادة إال التي بال شكر

. استر على الخاطئ من غير أن تنفر منه لكيما تحملك رحمة هللا.  الذي فرش مراحمه بال تمييز على الصالحين واألشرار بالشفقة، فقد تشبه باهلل.  ال ظالًما
 االتكال على البشر يمنع بالكلية االتكال على هللا، والعزاء الظاهر يمنع العزاء الخفي، وهكذا بقدر ما يكون الراهب منفرًدا وفي وحشة:  االتكال على البشر

كل عادة إذ سملمت لما باختيارك، تصبح لك .  رباطات النفس هي العادات التي يعتادها اإلنسان، إن كانت بالجيد أو بالرديء:  العادات.  تخدمه العناية اإللمية
من .  من يشتمي الروحيات حتًما يممل الجسديات.  جالس الضباع وال تجالس الشره الذي ال يشبع:  النمم.  في النماية سيًدا، تسير خلفما مضطًرا بغير اختيارك

لًكا: محبة االقتناء. يكرم معه الشياطين الذين خدعوه منذ القديم( بالنمم)يكرم الجسد   .التمس فمًما ال ذهبًا، واقتن سالًما ال مم

 القديس اسحق السوري 

 
 

http://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/771/#_ftn1
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 النشرة األسبوعية 
 كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية 

2018 من حزيران عاشرال  

 األحد الثاني بعد العنصرة

في ذلك الزمان فيما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحنر النجنلنينل رأى 
أخوين  وهما سمعان الـمدعو بطرس واندراوس أخوه يلقنينان شنبنكنـنة 

هنلنّم ورائني فناجنعنـنلنكنمنا :  فقال لمنمنا(  ألنمما كانا صيادين)في البحر 
وجاز من هننناك فنرأى .  فللوقت تركا الشباك وتبـعـاه.  صيادي النـاس

أخوين آخرين وهما يعقـوب بن زبدى ويوحننا أخنوه فني سنفنينننة منع 
فدعناهنمنا ولـنلنوقنت تنركنا السنفنينننـنة . أبيمما زبدى يمصلحان شبـاكمما

وأبـاهما وتبـعـاه وكان يسوع يطوف الجليـل كلـّه يعلّـم في منجنامنعنمنم 
 .ويكـرز ببشارة الـملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف فـي الشعب

 

 " كريم في عينّي الرب موت أبراره ” 

15: 116مز   
 المطرانية األنطاكية االورثوذكسية في أستراليا، نيوزيالند و الفليبين
 صاحب السيادة المتروبوليت باسيليوس قدسية الجزيل اإلحترام

 يدعوكم لإلشتراك في القداس اإللمي وصالة الجناز
لمناسبة مرور عام على انتقال المثلث الرحمات   

 المتروبوليت بولس صليبا
.إلى االخدار السماوية   

وذلك يوم السبت الواقع في الثالثين من شمر حزيران من العام  
 –، الساعة العاشرة صباحاً في كاتدرائية القديس جاورجيوس 2018

.ردفرن  

.يلي القداس مائدة رحمة في قاعة الكنيسة  

St George Antiochian Orthodox Cathedral العنوان:  

Corner of Walker & Cooper Streets, 

Redfern NSW 2016 

 فليكــن ذكــره مؤبــدا  
 الدعوة عامـــــــة

 من مكتب المطرانية في إيالوونغ
 

 ابتداء من األسبوع القادم 
 ستقام صالة الباراكليسي 

 ( تضرع لوالدة اإلله ) 
  6::0مساء كل يوم أربعاء الساعة 

 

 اللحن األول  -طروبارية القيامة 

 ً ، مانِحا خلِّصم َت في اليوِم الثالِث أيُّما المم ند، قممّْ ِفَظ مَن الجم تَِم من اليمود، وَجَسَدَك الطاِهَر حم لعالَم الحياةَ، ِلذلَك قمّواتم السَّماواِت،  اإنَّ الَحَجر لَّما خم
ِحبَّ البَشِر وح دم لتدبيِرَك يا مم لِكَك، الَمجّْ دم ِلقيامتَِك أيُّما المسيح، الَمجدم ِلمم  .َدكَ َهتَفوا إليَك يا واِهَب الحياة، المجّْ

 قنداق السيدة العذراء اللحن الرابع
يا شفيعةَ المسيحيّيَن غيَر الخازية الوسيطةَ لدى الخالِق غينَر النمنردودة، 
ال تمعِّْرضي عن أصواِت َطلباتِنا نحنم الخطحة، بل تدارِكنا بالمنعنوننِة بنمنا 
نفناعنِة  ، بناِدري إلنى الشَّ أنِّك صالحة، ننحننم الصنارخنينَن إلنينِك بنبينمنانإ

ميك َكّرِ تََشفِّعةَ دائماً بِمم  .وأسِّْرعي في الَطِلبة يا والدةَ اإللِه، المم

 طروبارية القديس نيقوالوس اللحن الرابع 

ً لإليمان وصورةً للَوداعة  لقدْ أْظهرتَْك أْفعاُل الحّقِّ لرعيّتِّك، قانونا

ً لِّإلمساك، أيّها األُب ورئيُس الكَهنةِّ نيقوالوس، لِّذلَك أَحرْزَت  وُمعلِّّما

نى، فتشفّْع إلى الَمسيحِّ اإلله أْن يُخلَّص  ْفعة وبالَمْسَكنةِّ الغِّ بالتَواُضعِّ الرِّ

 نفوَسـنا

  

يا إخوة، الـمجد والكرامة والسالم لكل من يفعل الخير من اليمود اوال ثم من 
اليونانيين، ألن ليـس عند هللا منحنابناة لـنلنوجنوه فنكنل النذينن اخنطنحوا بندون 
النامـوس فبدون النننامنوس ينمنلنكنون، وكنل النذينن أخنطنحوا فني النننامنوس 
فبالناموس يمدانون، ألنه ليس السامعون لنلنننامنوس هنم أبنرارا عننند هللا بنل 

رون فبن األمم الذين ليـس عنـدهم النامـوس اذا . العاملـون بالنامـوس هم يمبـرَّ
عملوا بالطبـيعـة بما هو في الناموس فمؤالء وان لم يكن عننندهنم النننامنوس 
فمم نامـوس ألنفسمم، الذين يظمرون عمل الننامنوس منكنتنوبنا فني قـنلنوبنمنم 
وضميرهم شاهـد وافكـارهم تشكـوا وتحتـّج فيما بينننـنمنا يـنوم يـندينن الـنلنـنه 

 .سرائر النـاس بحسب إنجيـلي بيسـوع الـمسيـح
 

يقام قداس صباحا  6::0حزيران الساعة  06اليوم األحد الواقع فيه 
وجناز األربعين لراحة نفس المرحوم الشاب روني يعقوب شلوف من 

والده يعقوب شلوف، والدته جميلة شلوف، أرملته ربيكا .  كفرحزير الكورة
شلوف، أوالده اليشا، جايدن، رايدر، روبي، إخوته ستيف ، جورج شلوف، 
طوني شلوف وعائلته ، أخواته رنده زوجة طوني رعد وعائلتما، جوستين 

 Roben، حماته Michael Taylerزوجة بدوي فرح وعائلتما، حميه 

Tayler ،أعمامه اسكندر شلوف وعائلته، عائلة المرحوم طوني شلوف ،
عماته ماري زوجة موريس الحاوي وعائلتما، روز زوجة مفيد لطوف 
وعائلتما، أنطوانيت زوجة جورج سايد وعائلتما ، أخواله عائلة المرحوم 
حميد فرح، باخوس فرح وعائلته، عائلة المرحوم بولس فرح، بطرس فرح 
وأوالده، عائلة المرحوم جو فرح ، خاالته عائلة المرحومة وداد ايوب ، 
منى ارملة المرحوم انطون فرح وعائلتما، سالم ارملة المرحوم جورج 
شحود وعائلتما، ، عمة ابيه وفاء زوجة وليم سعد وعائلتما، ، ابنة عم ابيه 

، Taylerبديعة زوجة انطون عبيد وعائلتما وعموم عائالت شلوف، فرح ، 
 فليكن ذكره مؤبدا . وجميع األهل واألقارب في الوطن والممجر 

 
 محاضرات روحية باللغة العربية 

تقيم كنيسة القديس نيقوالوس  محاضرات روحية بنالنلنغنة النعنربنينة بنمنعندل 
محاضرتين شمريا، المحاضرة القادمة ستكون يوم الثالثاء القادم الواقع فنينه 

ننحمنل .  مساء عن كيفية تحضير الذبيحة اإللمية  0:21حزيران الساعة  83
 .  من المؤمنين الحضور والمشاركة للمنفعة الروحية

 
 ( الكشاف سابقا) فرقة مراسم الكنيسة األنطاكية األرثوذكسية 

تعلن فرقة مراسم الكنيسة األنطاكية األرثوذكسية عنن قنينول طنلنبنات 
لنلنمنزيند منن .  سنننوات ومنا فنوق  1اإلنتساب إلى الفرقة من عنمنر 

  . 0412260564المعلومات الرجاء اإلتصال على الرقم 

 

  الرسالة اإلنجيل المقدس 

 فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية فصل شريف من بشارة القديس متى اإلنجيلي البشير

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


