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SERVICE VARIATIONS 

On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and proclaimed, “If anyone thirsts, let him come to Me and drink.  

He who believes in Me, as the Scripture has said, ‘Out of his belly shall flow rivers of living water.’” Now this He said about 

the Spirit, which those who believed in Him were to receive; for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not 

yet glorified. When they heard these words, many of the people said, “This is really the prophet.” Others said, “This is the 

Christ.” But some said, “Is the Christ to come from Galilee? Has not the Scripture said that the Christ is descended from 

David, and comes from Bethlehem, the village where David was?” So there was a division among the people over Him. 

Some of them wanted to arrest Him, but no one laid hands on Him. The officers then went back to the chief priests and 

Pharisees, who said to them, “Why did you not bring Him?” The officers answered, “No man ever spoke like this man!” The 

Pharisees answered them, “Are you led astray, you also? Have any of the authorities or the Pharisees believed in Him? But 

this crowd, who do not know the Law, are  accursed.” Nicodemus, who had gone to Him before, and who was one of them, 

said to them, “Does our Law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does?” They replied, 

“Are you from Galilee too? Search and you will see that no prophet is to rise from Galilee.” Again Jesus spoke to them,    

saying, “I am the light of the world; he who follows Me will not walk in darkness, but will have the light of life.”  

 

 

TROPARION OF PENTECOST  (TONE 8)  

Blessed are You, O Christ our God, Who has revealed the fishermen as most wise, having sent upon them the Holy Spirit, 
and through them You have fished the universe, O Lover of mankind, glory to You.  

KONTAKION—PENTECOST( TONE 6)  

When the High One descended, confusing tongues, He divided the nations. And when He distributed the fiery tongues He 

called all to one unity. Wherefore, in unison we glorify the most Holy Spirit.  

THE READING FROM THE ACTS OF THE ACTS OF THE APOSTLES. (2:1-11)  

Their voice has gone out into all the earth. The heavens declare the glory of God  

When the day of Pentecost had come, the Disciples were all together in one place. And suddenly a sound came from 

heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them 

tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to 

speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from 

every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one 

heard them speaking in his own language. And they were amazed and wondered, saying, “Are not all these who are 

speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us in his own native language? Parthians and Medes and Elamites 

and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of 

Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling 

in our own tongues the mighty works of God.”  

THE READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN (7:37-52; 8:12)  

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

QUOTE OF THE WEEK 



DONATION DETAILS  

St Nicholas General Account                   

(for pledges and donations) :  

.BSB 062 141  

.AC 10026336  

St Nicholas School Building Fund 

(for Tax deductible donations) :  

.BSB 062 301  

.AC 1038 4475  

WEEKLY ANNOUNCEMENTS 

THE ORDINATION OF DEACON JOHN DAHER TO 
THE RANK OF THE HOLY PRIESTHOOD 

 
Christ is Risen! Truly He is Risen! 

By the Grace of God, and through the laying of hands by 
His Eminence, Metropolitan Basilios, you are  cordially  

invited to prayerfully participate in the ordination of     
Deacon John  Daher to the rank of the Holy Priesthood. 

 
When:   Sunday, June 23rd 2019 at 6PM during the Divine     

Liturgy. 
 

Where: Parish of The Nativity of The Theotokos: 139          
Burnett St, Mays Hill. 

IMPORTANT NOTICE TO ENGAGED COUPLES 

Dear newly engaged, 
Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, 
With all our love and respect, we strongly advise: DO NOT make any 
bookings with any reception centres, or make any wedding-related 
commitments before consulting with your parish priest about the  
proposed date of your wedding. You must first ensure that 
1. The Church is available on your proposed date. 

2. Your proposed date is not a prohibited day for marriage in the 
Orthodox Church calendar (see the Archdiocese yearly                 
calendar). 

We recommend that you clear this date with your parish priest as far 
in  advance as   possible.  The Church takes NO RESPONSIBILITY  for 
any issues that arise from failure to  adhere to this advice. 

HOLY PENTECOST SUNDAY– + METROPOLITAN BASILIOS 

This Sunday is the “Sunday of Pentecost”. The Sunday when the Holy Spirit descends 

upon the disciples. The feast is called “Pentecost”, as it comes fifty days after the           

Resurrection of Jesus, and ten days after His Glorious Ascension, this is found in the Acts 

of Apostles (Acts 2:1-13). On this day, the Holy Spirit filled the disciples, as they gathered 

in the attic, it descended upon them in the form of flames of fire. The Lord granted them 

strength from on high to preach throughout all the world. Today is the feast of the         

establishment of the Church, it can also be called the “Feast of the birth of the Church.” 

The Evangelical reading from John 7:37-53. On the day of the Ascension, Jesus gave his 

disciples a promise; I will send you my Father’s promise, stay in the city of Jerusalem until 

you receive the power from above. This promise to his Disciples was to send them the 

Holy Spirit, as he promised to send them the “Comforter”. “When the Comforter comes, 

that I’m sending you from the Father. The Spirit of truth who proceedeth from the Father, 

He shall testify for me.” (John 15:26).Jesus chose the disciples from among fishermen, they 

lacked education, culture, and science of that time; but the Holy Spirit gave them wisdom, which was not human wisdom 

but Divine. “Blessed art thou, O Christ our God, who hast revealed the fishermen as most wise, having sent upon them the 

Holy Spirit…”The Holy Spirit appeared at  Pentecost in the form of “Tongues of fire”. The tongue is the organ of speech and 

preaching. It represents that the Apostles had decided to teach the Nations and lead them through evangelization and 

preaching. The Holy Spirit gave the disciples wisdom, strength and understanding to proceed to the extremes of the living 

world for Evangelisation. The Holy Spirit is the Distributor of talents and power in the Church and it gives martyrs patience 

and sanctifies hermits and monks. The Holy Spirit blesses all, brimming with prophecy and completes the priesthood. He 

teaches the illiterate wisdom and has shown the fishermen to be speakers of theology. After Baptism, the newly baptised are 

anointed with Holy Chrism (Mayron). “This is our personal Pentecost”. Everyone who is  baptised receives the blessing of 

the Holy Mayron.” This is the seal of the gift of the Holy Spirit. This gift strengthens Christians to walk down the path of  

Holiness and acquire divine virtues. He gives believers understanding and wisdom and unwavering faith in their spiritual 

struggles. Christians also receive the grace of the Holy Spirit through the Sacraments; Holy Communion, the Lord’s blessed 

body and blood, and through the other Sacraments such as the Sacraments of the Anointing the sick and Confession. The 

Apostle Paul says, “don’t quench the Spirit.” In other words, don’t deactivate the gift of the Holy Spirit, which is in you by 

your unworthy works. We should maintain and preserve the grace of the Holy Spirit that we received in the anointing of the 

Chrism “Mayron” by measured deeds and when we do this, the words of the Lord will apply to us: “He that believeth in me, 

as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.” He said this about the Spirit that those who      

believe in him were set to receive”. Man, full of the grace of the Holy Spirit, becomes a running river, watering others and 

satisfying their spiritual thirst by the grace of the Holy Spirit that he   received. The Holy Spirit is the (comforter) that       

comforts us and relieves us in times of need, distress and pain; he   protects and controls events, and is the support for the      

widows, orphans and the elderly. He is the one who inspired the Prophets of old and he gives us the spirit of wisdom and      

understanding, to Him be glory forever. 

AMEN 



 أحد العنصرة المقّدس                    المتروبوليت باسيليوس قدسيةكلمة الراعي                                  

 عجيبة العنصرة 

العيد أيضاً يُسمى بعيد الخمسين، ألنه يأتي بعد خمسين يوم من قيامة ".  أحد حلول الروح القدس على التالميذ "  هذا األحد يُسمى أحد العنصرة 
في هذا اليوم حّل الروح القدس  )11  -1:  2أعمال )الرّب يسوع وبعد عشرة أيام من صعوده المجيد ويُمكن قراءة الحادثة من سفر أعمال الرسل

اليوم هو عيد تأسيس .  أعطاهم الرّب قوة من العالء ليكرزوا في كل المسكونة.  على التالميذ وهم مجتمعون في العليّة على شكل ألسنة نارية
في يوم الصعود، أعطى (.      53  -  17:  7يوحنا )  القراءة اإلنجيلية  ." بعيد ميالد الكنيسة"  الكنيسة، لهذا من الُممكن أن نسمي يوم العنصرة 

هذا كان وعداً للتالميذ ".  أنا أرسل لكم موعد أبي، فامكثوا أنتم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العالء "  الرّب يسوع تالميذه وعداً 
ومتى جاء الُمعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب روح الحق " "المعّزي"بإرسال الروح القدس وقد كان قد وعدهم سابقاً بأنه سوف يُرسل لهم 

لقد اختار الرّب يسوع تالميذه من صفوف الصيادين، لقد كانت تنقصهم ثقافة ذلك (.   22:  11يوحنا ". )الذي من عند اآلب ينبثق فهو يَشهد لي
ُمبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا َمن أظهرت الصيادين غزيري . "العصر وعلومه لكن الروح القدس أعطاهم حكمة ليست ببشرية ولكن إلهية

. ألن اللسان هو عضو الكالم والبشارة".  ألسنة من نار "  لقد ظهر الروح القدس يوم العنصرة على هيئة  ." الحكمة إذ سكبت عليهم الروح القدس

الروح القدس هو من أعطى التالميذ الحكمة والقوة والفهم   .فهو ليدل على أن الرسل قد أزمعوا أن يُعلِّّموا األمم ويقودوهم بالبشارة والتعليم

الروح القدس هو موزع للمواهب في الكنيسة، هو من يُعطي الشهداء القوة والصبر ويُقّدس النساك   .لينطلقوا إلى أقصى المسكونة ألجل البشارة

 .الروح القدس يرزق كل شيء، يفيض النبؤة ويُكّمل الكهنوت، وهو قد علّم الحكمة للعديمي الكتابة وأظهر الصيادين متكلّمين بالالهوت .والرهبان
د  كل إنسان مسيحي ُمعّمد يأخذ .  هذه هي َعنَصرتُنا على المستوى الشخصي".  مسحة الميرون المقّدس "  من بعد المعمودية يأخذ اإلنسان الُمعمَّ

هذه الموهبة هي التي تشدد اإلنسان المسيحي حتى يسير في طريق القداسة ويقتني .  الذي هو ختم موهبة الروح القدس"  سّر الميرون المقّدس"
ينال اإلنسان المسيحي أيضاً نعمة الروح القدس من خالل   .هي من تمنح الفهم والحكمة للمؤمنين وتُشّددهم في جهادهم الروحي.  الفضائل اإللهية

 .األسرار المقدسة، من خالل المناولة المقدسة، مناولة جسد ودم الرّب الكريمين، من خالل بقية األسرار كسّر مسحة المرضى وسّر اإلعتراف
ينبغي لنا أن نصون ونحفظ نعمة .  أي ال تطفئوا موهبة الروح القدس التي فيكم باألعمال غير الصالحة".  ال تطفئوا الروح "  يقول الرسول بولس 

َمن آمن بي ستجري : "  الروح القدس التي أخذناها في مسحة الميرون من خالل األعمال الصالحة وإن فعلنا هذا ينطبق علينا قول السيّد له المجد
اإلنسان الممتلئ من نعمة الروح القدس يُصبح ".  إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به ُمزمعين أن يقبلوه".  في بطنه أنهار ماء حي

الذي يُعّزينا ويُريحنا (  الُمعّزي)الروح القدس هو   .كالنهر الجاري يَسقي اآلخرين ويَروي عطشهم الروحي بواسطة نعمة الروح القدس التي نالها

بهم وهو َمن يُشّدد األرامل واأليتام والشيوخ هو من أَلَهم األنبياء قديماً وهو َمن .  في وقت الضيق والشّدة واأللم، هو َمن يَحفظ األحداث ويُهذِّّ
 .يُعطينا اآلن روح الحكمة والفهم والمشورة له المجد إلى األبد

". وطفقوا يتكلّمون بلغات أخرى كما أعطاهم الّروح أن ينطططقطوا"ورد في نص الرسالة عبارة 
يطتطكطلّطم كطّل   -بفطاعطلطيّطة الطروح-يوحي، للوهلة األولى، بأّن كّل رسول صار (  العبارة) بَدء هذه 
هل كان الرسول، إذن، يطتطكطلّطم ويطعطظ بطالطلّطغطة الطعطبطريّطة أّوالً، ثطّم :  ولكّن السؤال هنا!  اللغات

مسار النّص يوحي بأّن الّرسول كان يعظ وعلى الطفطور كطان الطجطمطيط  !  مثالً؟…  العربيــّة، ثمّ 
هناك تفسير آبائّي يعتمد على القسطم الطثطانطي مطن اآليطة، أي   !يفهمون كالمه كلٌّ بلغته الخاّصة

عندما حّل الروح القدس وامتأل التالميذ روحاً تكلّطمطوا، ".  كما أعطاهم الّروح أن ينطقوا" على 
ربّطمطا ولطو –إنّها حالة .  بالطب ، بلغتهم التي روحنها الروح وتفاهم الجمي  معهم وفهموا عليهم

يتكلّطم الطقطّديسطون لطغطة واحطدة رغطم تطغطايطر األلسطنطة .  ترجمة روحيّة مباشرة  -بتعبير تفسيريّ 
ً كطيطف تطكطلّطم .  واللغات نظرة سريعة إلى تقليدنا المسيحّي الشريف الطويل تطكطشطف لطنطا تطمطامطا

هناك روايات عطديطدة فطي تطقطلطيطدنطا يطتطالقطى فطيطهطا .  القّديسون كالماً واحداً وكلٌّ بلغته الخاّصة
. تماماً كما جطرى فطي الطعطنطصطرة!  عن لغتهم التي يعرفونها، ويتحادثون"  أجانب" قّديسون م  

وهطذا مطا تطّم يطوم .  هذه الحالة الروحيّة هي حالة استثنائيّة تفترض أن نمتلئ من الروح القدس
لطذلطك، فطي تطقطلطيطدنطا وفطي تطرانطيطم عطيطد ".  مطلء الطروح" العنصرة ويمكن أن يتّم أيَّ يوم فطي 

طيّطة" وحطدث "  بطابطل" العنصرة، هناك مقارنة واضحة بين حدث  تطبطلطبطل األلسطنطة " ، بطيطن " الطعطلِّّ
عندما تزايدت شرور الطبطشطر عطلطى ".  أن يفهم كّل منّا بلغته الخاّصة" في بابل وبين "  واللغات

بالجسد، عنطدهطا، يطروي الطكطتطاب، شطاء   أن …  األرض وطرد الناس الروح وتمّسكوا إنّما
. ويتفّرقوا إلى شعوب وأمم ال تتفاهم الواحدة منها م  األخطرى  -ألسنتهم-يختلف الناس بلغاتهم 

عالمنا اليوم مشدود من الطططرفطيطن، بطيطن ".  االتّحاد" في بابل تّم التمّزق البشرّي، في العنصرة 
لماذا تتعّدد األلسنة وينقط  التفاهم؟ الظاهرة الطتطي .  التمّزق وعدم التفاهم وبين الوحدة والتآخي

وهطنطاك أنطاس لطغطتطهطم .  تتجلّى في تعّدد اللغات؟ هناك أناس لهم المفاهيم ذاتها ولكن، بسبب من لغاتهم المتعّددة مثالً، ال يستطيعون أن يطتطفطاهطمطوا
ما تّم في العنصرة، هو أّن االمتالء من الروح غلب تعّدد اللغات، أّن الطوحطدة بطالطروح .  واحدة لكن مفاهيمهم متغايرة، وهؤالء أيضاً ال يتفاهمون

عطنطدمطا تطكطون أهطداف .  تتعّدد األلسنة ويتعّطل التفاهم باألساس بسبب من تغاير الغايات بين البشطر واخطتطالفطهطا.  حقّقت التفاهم رغم تغاير اللغات
 ً تقول ترانيطم "  الروح يقود إلى اتّحاد واحد. " البشر متضاربة أو متغايرة أو غير متشابهة عندها ال تفيد حتّى اللغة الواحدة، وال سائر اللغات أيضا

نحن بحاجة لشهادة الكنيسة الطحطيّطة الطتطي لطيطسطت هطي مطجطّرد ..  نحن، في عالمنا اليوم، أحوج إلى عنصرة منّا إلى دعايات أو أيدولوجيّات.  العيد
أي أن يكون الناس ممتلئين من الطروح الطقطدس فطال تطفطصطل .  على الكنيسة أن تجعل العنصرة دائمة.  كلمات وإنّما فعل عنصرة دائمة في التاريخ

". امتألنا من الروح الطقطدس" لن نكون واحداً إاّل إذا .  بينهم ألوان اللغات ما دام ما في القلب واحد، وهو المحبّة والّسالم والفرح وكّل ثمار الروح
العطنطصطرة هطي ".  ندى الروح المتنّسم ناراً " والقلب الطاهر الذي يقبل "  حيّز القداسة"المكان الذي سيلتقي فيه الناس ويتكلّمون فيه بلغة واحدة هو 

غاية الكنيسة هي تأهيل النفوس النسطكطاب .  لقد تجّسد يسوع ومات وقام ليؤّسس كنيسته التي هي مكان إرسال الروح القدس. كمال التدبير اإللهيّ 
وروح الطحطّق، الطروح .  روح المصالح وأرواح اإليديولوجيّات لطالما مّزقت الطبطشطر. الكنيسة برج محبّة نبنيه بدل برج بابل. الروح، روح الحقّ 

 !”يجم  الكّل إلى اتّحاد واحد“القدس، 



 

 8848000885األب رومانوس البابا       8858800100 -األب جان قرعان : كهنة الكنيسة 

 النشرة األسبوعية
 كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية

 0219 لسادس عشر من حزيرانا

 أحد العنصرة المقدس  

إن عطـشـأ د ـد فشـِـيـيَِّ الـي  :  في اليوم اآلِخر العظيم من العيد كان يسوع واقفا فصاح قائال

انما قال هـاا عـن ) من آمشن بي فكما قشال الكتاب ستجري مشن بطنه انهار ماء  ي .  ويششرب

الروح الاي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبِوه إذ لم يكن الشروح القدس بعـد ألن يسـوع لـم 

. هاا بالحـقـيـقـشـة هـو الـنـبـي:  فكثيرون مشن الجمع لما سمشعشوا كالمه قالوا(.  يكن بعشد قد ُمّجد

دلعشّل المسيح من الـجـِـيـل يـيلـيي دلـم يـقـل : وآخرون قالشوا. هشاا هشو المسيح: وقال آخشرون

الكتاب انه من نسل داود من بيت لحم القرية  يث كان داود ييلي المسيحي فحدث شقاق بيـشـن 

فجاء الـدـدّام .  وكان قوم منهم يريدون ان يمسكوه ولكن لم يِشِق د د عِيه يدا.  الجمع من دجِه

لم يـتـكـِّـم قـ  :  لَم لم ليلوا بهي فيجاب الددام:  الى رؤساء الكهنة والفريسيشين، فقال هؤالء لهم

دلعشِّكم انتم ايضا قد ضِِتمي هشل د د مـن :  فيجابهشم الفريسيشون.  انسان هكاا مثل هاا اإلنسان

الرؤساء او من الفريسيين آمن بهي اّمـا هـؤالء الـجـمـع الـايـن ال يـعـرفشـون الـنـامـوس فـهـم 

دلـعـّل نـامـوسـنـا :  فقال لشهم نيقوديُمس الاي كان قد جاء اليه ليال وهو وا د منشـهـم.  مِعشونشون

دلـعـِّـن انـت ايضـا مـن :  يدين انسانا إن لم يسمع منه اوالً ويَعشِم ما فعشلي دجابـوا وقـالـوا لـه

انـا هـو نـور :  ثم كِّمهم ايضـا يسـوع قـائـال.  الجِيلي ابحث وانظشر انه لم يَقُْم نبي من الجِيل

 .العالم من يتبشعني فال يمششي في الظالم بل يكون له نور الحياة 

 

 عيد العنصرة 
ـِد اإللـهـّيِ قـد بَـَِـوَـْت ذُْرَولَـهـا يـوَم .  عيدُ العنصرة ُهَو آِخُر دعياِد التّدبيِر اإللهيّ  غايَةُ الـتـَجـس 

لقد ُوِلدَ المسيُح في بيَت لحَم ِلتُولَدَ الـكـنـيـسـةُ . ما بُِدَئ بِِه في بيَت لحَم َكَمَل في الِعِِّي ةِ . الدمسين

وحِ .  في الِعِِّي ة ِْقُهُ بالر  ِد الكِمة، َودُلِم  َخ ِْقُهُ بِتََجس  الً في اليوِم الّسادس، ولجد دَ َخ َِِق اإلنساُن دو  ُخ

لقد اعتََمدََِّ الكنيسةُ بالّروحِ القدس والنّار، يـوم الـعـنـصـرة، دّمـا نـحـُن   . القُدُِس يوَم العنصرة

وح ـِدِه ودَهـَهـَرهـا فـي .  فَنُولَدُ بالمعموديِّة بالماِء والر  الكنيسةُ دُمٌّ رو يّةٌ، َخَِقَها المسيـُح بِـتَـَجـس 

ِِدُ بَنِيَن ُمقَد ِسين ِمن طبيعتِها الـمـقـد سـة وحِ القُدُس يوَم الدمسين، وهَي لَ . العالَم، ودَْخَصبَها بِالر 

ِهَي ا تاَجْت إلى النّاِر في معمودي تِها ألن  النّاَر لَرُمُز إلى الط بيعـِة .  ِهَي واِلدَةٌ َونحُن َمولُودُون

َوِمن ُهنا، إن  الكنيسةَ ذاَُّ طـبـيـعـةه إلـهـيّـةه . اإللهيّة،  يُث إنّها لُحِرُق ُكل  ما ُهَو دَرِضيٌّ َولُبِيدُه

دّما نحُن فنحتاُج في معمودي تِنا إلى الماِء، ألن  الماَء رمُز الـّطـبـيـعـِة . َمْحَضة، َولاِليًا هي خاِلدة

ُسِل، .  البشريِّة، إذْ ال شيَء عِى األرِض يُمِكُن دن يحيا بدوِن ماء وحِ القُدُِس عِى الر  نُُزوُل الر 

ولاِليًا عِى سائِر البََشر، ال يُِوي َشدصيّالِِهم، بَل ُهَو يَعَمُل ِمْن خالِل إرادَلِِهم الاّالـيّـة، ولـيـَس 

ا، .  كينّهم عبيدٌ دو آالٌَّ جامدة وُح القُدُُس إنسانًا ما، فإّن هاا اإلنسان يـبـقـى ُ ـر  عندما يمأل الر 

ي ةً  قيقيّة كـور 5" ) دَرواُح األنبياِء خاِضعَةٌ ِلألنـبِـيـاء: " يقول الّرسول بولس. ال بَل يكتسُب ُ ّرِ

، ما يَعني دّن النبّي يَدَضُع ِلَموهبِة النِّعمِة الّتي فيه، وِهَي لَدضُع لَـهُ، دي دّن ُ ـّريّـةَ ( 44:58

ِِِه ال لُدَضع وُح القُدُُس لَـنـا َجَسـدًا جـديـدًا .  اإلنساِن ال لُبَطُل، َوقوى َعق عندَما نعتمدُ، يَدُُِق الر 

يُعِطـيـنـا ُكـل  .  غيَر منظور، عِى ُصوَرةِ َجَسِد المسيحِ بعد القيامة، الّاي دََخَل واألبواُب ُموَِقة

َوُهَو يُعِطينا الَمواهب، وهَي مواِهُب كثيرةٌ جـد ا .  ما لِمسيح، ِلنَِصيَر ُمناِسبِيَن لاِللّحاِد الدائِم به

دة ِِي ا، نحُن نناُل هاه المواِهَب بمسحِة الَميـرون.  ومتعدِّ وُح الـقُـدُُس .  َعَم فـفـي الـمـعـمـوديّـِة الـر 

ُسنا َويَمنَُحنا المواِهَب ِلنَنُمَو ُروِ ي ا، ويَـجـعَـُل الـمـسـيـَح َ ـي ـا  ِِدُنا، َوفي الَميُروِن يُقَدِّ ُرنا َويَ يُطّهِ

وُح القُدُُس البََشِري ةَ ُكِ ها في ِجسمه وا د، ُمِزيالً ُكل  الـفَـواِرِق .  وعامالً فينا دُ الر  ، يَُوّ ِ فَِمْن ِجَهةه

والَحواجز؛ َوِمن جَهةه ثانية، يََهُب ِلَشدصه ما ال يََهبُهُ آلَخر،  تّى لحُصَل ِمن هاه الُمتَمايِزاَِّ 

ّي، دَي َجَسِد الكنيسة ّرِ  .و دةٌ ديًضا، َو دةُ َعَمله َوبُنيانه لَهدُُف إلى اكتِماِل الَجَسِد الوا ِد الّسِ

  

 اللحن الثامن -طروبارية العنصرة 

 مباَرٌك دنَت دّيها المسيُح إلُهنا، يا َمن دههرََّ الصيّاديَن غزيرّي الِحكمة،

 .إذ سَكبَت عِيِهِم الّروَح القدس، َوبِِهِم المسكونةَ اقتنْصت، يا محب  البشِر المجدُ لَن 

 قنداق العنصرة اللحن السادس

ماً،   عندما انحدَر العِي  مبِباِلً األلسنة، كاَن لألمِم مقّسِ

َع األلسنةَ الناريةَ دعا الكل  إلى الحاده وا د، فِالَن بصوَّ متفق نمجد الروح الكِي قدسه  . ولما وز 

  

  

لما حـّل يوم الخمسين كان الرسل كطلطـطهطم مطعطا  
فحدث بغتـة صوت من السطمطاء .  في مكان واحد

كصوت ريح شـديدة تعسف، ومطأل كطل الطبطيطت 
وظطهطرت لطهطم ألسطنطـطة .  الذي كانوا جالسين فيه

منقسمة كأنها من نار فاستقـّرت على كطل واحطد 
فامتألوا كلهم من الروح القطدس وططفطقطوا .  منهم

يتكلـمون بلغات اخرى كما أعطاهم الـطروح ان 
وكان في اورشـليم رجـال يهـود أتـقيطاء .  ينطقوا

فطلطّمطا صطار هطذا .  من كطل أُّمطة تطحطت السطمطـطاء
الصوت اجتم  الجمهور فتحيّروا ألن كل واحطد 

فدهشطـطوا جطمطيطعطا .  كان يسمـعهم ينطقون بلغـتـه
ألـطيطس هطؤالء :  وتعجبـوا قائلين بعضهم لبعـض

الـمتكلمون كلهم جليليين؟ فكيف نسمـ  كـل مطنطا 
لغته التي ولد فيها؟ نحن الطفَطرتطيطيطن والطمطاديطيطن 
والعيالميين وسكـان ما بين النهـرين واليهوديـطة 
وكبادوكيـة وبُنُطس وآسية وفريجية وبمـفطيطـطلطيطة 
ومصططر ونططواحططي لططيططبططيططة عططنططد الططقططيططروان 
والرومانيين المسطتطوططنطيطن والطيطهطود والطدخطالء 
والكريتيين والعرب نسمعهم ينطـقطون بطألسطنطتطنطا 

 .بعظائم  
 

حزيران  21يوم األحد القادم الواق  فيه 
بعد الظهر يقام جناز  2:11الساعة  2112
نفس المرحومة وداد داغر أبو شديد لراحة 

 فليكن ذكرها مؤبدا . من العبادية قضاء بعبدا
 

حططزيططران  21يططوم األحططد الططقططادم الططواقطط  فططيططه 
مساء يقام قداس وجطنطاز  2:11الساعة  2112

المممممرحممو  رونمم  نممبممرايمم  مممن لططراحططة نططفططس 
 فليكن ذكره مؤبدا . الضنية -عاصون 

 
 سيامة كاهن

بوض  يد صاحب السيادة المتروبوليت 
باسيليوس الجزيل اإلحترام ستتم سيامة الشماس 
جان ضاهر كاهنا على مذبح الرب وذلك  
خالل خدمة القداس اإللهي يوم األحد القادم 

حزيران في كنيسة ميالد السيدة  21الواق  فيه 
 ... مستحق. مساء   2:11ميريالند الساعة  -

  الرسالة                           اإلنجيل المقدس                       

 فصل من أعمال الرسل القديسين األطهار       فصل شريف من بشارة القديس يوحنا اإلنجيلي البشير

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


