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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 2) TROPARION—ST.NICHOLAS (TONE 4) 

When You O Immortal life went down to death, You 

did destroy death by  the splendour of your divinity. 

And when you did raise the dead from the 

underworld, all the powers of heaven cried a loud 

unto You: O Christ our God, giver of life, glory to You. 

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 (5:1-10) 

Brethren, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have   

obtained access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we 

rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character  

produces hope, and hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy 

Spirit which has been given to us. While we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Why, one will 

hardly die for a righteous man—though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows His love for us in 

that while we were yet sinners Christ died for us. Since, therefore, we are now justified by His blood, much more shall we 

be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son, 

much more, now that we are reconciled, we shall be saved by His life.  

The Lord is m strength and my song. The Lord has chastened me sorely. 

The Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew (6:22-33)  

The Lord said, “The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light; but if your  eye 

is evil, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness! No one can 

serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. 

You cannot serve God and mammon. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you 

shall drink; nor about your body, what you shall put on. Is not the soul more than food, and the body more than clothing? 

Look at the birds of heaven: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are 

you not of more value than they? And which of you by being anxious can add one cubit to his stature? And why are you   

anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon 

himself in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and 

tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O men of little faith? Therefore, do not be anxious,  

saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ For the Gentiles seek all these things; and 

your heavenly Father knows that you need them all. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things 

shall be yours as well.”  

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 

“Completely have trust in God, leave everything in 

His hands, and believe that His love will act for your 

own benefit. Then God will take care of everything, 

because there is nothing He cannot do; everything is 

easy for Him. The difficult thing is for man to decide 

to humble himself and leave everything to God’s 

providence and love.” 

– Saint Paisios of Mount Athos 



Isaurus the Holy Martyr & his  Companions of Athens 

The holy Martyr Isaurus, a deacon, and Basil and Innocent were from Athens. In 

the reign of Numerian (283-284), they came to Apollonia (most likely, the city in 

Illyricum); there encountering Felix, Peregrinus, and Hermias hidden in a cave, 

they strengthened them in their Faith. Betrayed to Tripontius the Proconsul, all 

but Isaurus and Innocent were beheaded; these last two Tripontius gave over to 

his son, Apollonius, who tormented them, and then had them beheaded.  

WEEKLY ANNOUNCMENTS  

UPCOMING TALKS 

 

Date: TONIGHT 

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 

 

Date: Sunday 15th July 

Topic: Priest and King 

Speaker: Chris Baghos 

 

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 we will  have  

Paraklesis prayer (Supplications to 

the Theotokos) at 6:30pm in the 

church in English & Arabic.  
 



 قواعد التقّدم إلى المناولة المقدسة                         

ها أنذا أسعى ماضيًا إلى الّشركة  اإللةهةيّة ، فةّل تةيةر ةنة  يةا ". " إذا عزمت، أيّها اإلنسان، أن تأكل جسد السيّد، تقّدم بخوف لئّّل تلتهب، فإنّه نار" 
وا بةيةسةب الةقةواعةد الةتة  ". جابل  بتناول  إيّاها، ألنّك ناٌر تُيرق غير المستيقّين ُُ الراغبون ف  التقّدم إلى تناول القرابين السّريّ ، عليهم أن يتهيّة

فبعد تناولنا القرابين سةنةكةون فة  إيةد  . ليس هناك من يّل وسط عند تقّدمنا إلى القرابين المقّدس . وضعتها الكنيس  لك  ينالوا نعم  بدل الدينون 
التهيُّ للمناول  ال يبدأ ف  اليوم الةذ  سةنةتةنةاول فةيةه جسةد الةرّب . إّما أن نكون  د يصلنا على نعم  وإّما أن نكون  د يصلنا على دينون : يالتين

الذ  يرشدنا إلى طريق الخّلص، هةو  األب الروحّي،  كيف أتهيّأ للمناولة المقّدسة؟.  ودمه، إنّما يبدأ  بل عّدة أيّام؛ لذلك نسّميه التيّضر أو التهيُّ
نعم، على كّل مسييةّ  أن يةكةون لةديةه .  نفسه يساعدن  على إيجاد الطريق  المناسب  الت  بها سأتهيّأ، وذلك يسب إمكانات ، صّيت  وطا   تيّمل 

طةريةق الةخةّلص، فةالةمةنةاولة  أب رويةةّ  يةةرشةةد  إلةةى 
. َعةةمةةوديةةن أسةةاسةةيّةةيةةن لةةهةةاوااِلعةةةةتةةةةراف يشةةةةّكةةةةّلن 

يةةيةةاة كةةّل مةةُمةةن، فةةنةةيةةن أمةةر هةةاّم فةة   ااِلعتتتتتراف
بواسط  يلةول الةّروا الةقةدس بةةواسةةطةةتةةه نةةنةةال بةةركةة ، 
بةواسةطة  .  من أسرار الكنةيةسة علينا، ألّن ااِلعتةراف سةّر 
بةواسةةطة  أبة  الةرويةةّ ، عةةن ااِلعتراف أكشةف إللةهة ، 
المسامي  والشفاء مةن طةبةيةب َمةةةكةةةَمةةةن األلةةةم وأطةةةلةةةب 
أجاهد الجهاد الةيةسةن، ألنةقّة  الةةنةةفةةوس و األجسةةاد، و 
)يسب  ول الةرسةول بةولةس ذات  ألنال الجعالة ، عةلةى 

أيًضةةا يةةكةةون فةة  غةةرفةةتةة ،  التتتحتّ تر(.  2::9كور 1
صّلة خاّص  و راءتة   ةانةون بةةواسةةطةة   ةةراءتةة   ةةانةةون 
كتاب الّصلوات اليوميّ  أو فة  المطالبس  الموجودين فة  

َمن ال يقرأ  انون المةطةالةبةسة  كّل .  كتاب السواع  الكبير
كةمةا أّن َمةن .  المناول  المقّدس ال يسةةتةةطةةيةةم الةةتةةقةةّدم إلةةى 
يمكنه أن يخةتةار، إضةافة  إلةى يرغب بةالةتةيةّضةر أكة ةر، 

من الذيةن أسةأنةا إلةيةهةم أو  طلب الغفران والمسامحة.  المطالبس ، صلوات و وانين يصلّيها فرديًّا كمديح الرّب يسوع، م ّلً، وغير  من الّصلوات
. ألنّنا، إن تقّدمنا إلى القرابين ونين على خّلف مم أيد مةا، نةكةون  ةد اذيةنةا نةفةوسةنةا.  أيزنّاهم أمر ف  غاي  األهّميّ   بل تناولنا القدسات اإللهيّ 

عةلةى ".  وأن تشرب الّدم اإللهّ  للشرك ، اصطلح أّوالً مم الذين أيةزنةوك.... إذا عزمت أيّها اإلنسان أن تأكل جسد السيّد : "فالكنيس  تعلّمنا التال 
فةهةذا الّصةوم نةوع مةن .  المتقّدمين إلى القرابين السّريّ ، أن يكونوا منقطعين عن المأكل والمشرب ف  اليوم الذ  سيتناولون فيه جسد الرّب ودمةه

أنواع التهيئ ، و د يختلف الّصوم من شخص إلى اخر وذلك يسب طا   كّل شخص وإمكانه وصّيته وأيًضا يسب ما يرا  األب الرويّ  منةاسةبًةا 
فهناك من ينقطم عن الزفرين لمّدة أسبوع، تهيئ  لتناول القرابين، ومنهم من ينقطم مّدة  ّل   أيّام، أو ربّما يوم وايد، وذلةك . كما ذكرنا ف  السابق

أّما ف  ياالت المرض والعجز، فليس هناك من مانم لتناول القرابين، يتّى من دون صوم، وخةاّصة  إذا كةانةت هةنةاك .  يسب عزيم  كّل شخص
أما األطفال فباإلمكان مناولتهم من دون صوم، على أن ال ينسى األهل تةدريةبةهةم عةلةى الّصةوم، ااِلعةتةراف .  ياج  لتناول أدوي  ألمراض مزمن 
إّن فةهةم .  من أّوله أمر ف  غاي  األهّميّ ، وكذلك التركيةز أ ةنةاء الّصةّلة  ةدر الةمةسةتةطةاع الح ور إلى القّداس.  والّصّلة وهم بعُد ف  سن مبكرة

نةاول جسةد الةرّب لتة الكلمات اإللهيّ  وتأّملها واإلصغاء بشّدة إلى تّلوة الّرسال  واإلنجيل المقّدس يسميان للنعم  اإللهيّ  بأن تسكن فينا وأن تُّهلنا
 اللّباس المحتتت ت .  ودمه، فتصير القرابين مُّهّلً لنا لملكوت السماوات، تيفظنا من تجارب الشّرير وييله، غفرانًا لخطايانا، وتجعلنا مسكنًا للربّ 

لباس الكنيس  عليه أن يكون فضفاًضا، سةاتةًرا . جزء مهّم، ألنّه يُّهلنا للّدخول إلى الكنيس  من دون دينون ، فّل يُسمح لنا بأن نكون ع رة لآلخرين
على الرجال أن يكونوا مكشوف  الرأس، أّما النساء فةعةلةيةهةّن أن .  األكتاف، الصدر، الظهر والرجلين، غير ممّزق كما ه  الموض  السخيف  اليوم

يَن رُوسهّن وذلك يسب وصيّ  بولس الّرسول إلى أهل كورن وس  فعندما نستر جمال أجسادنا نكون كالةمةّلئةكة ، الةذيةن (.  5-9:   11: كور1)يُغَّطِ
أمةر  صالة ال كتر.  يييطون باهلل، ييجبون بأجنيتهم جمال أجسادهم ووجوههم، ألنّهم يعتبرون أّن جمالهم ال يساو  شيئًا أمام جمال وجه نور هللا

ّ  و لسةرّ ضرورّ  بعد تناولنا القرابين السّريّ  وذلك لك  ال نكون عادم  الشكر م ل يهوذا ااِلسخريوطّ ، الذ  تناول من يد السيّد فة  الةعةشةاء ا
أين التسع ، ألةم يةوجةد مةن " كما أّن الرّب يسوع علّمنا أن نشكر يين سأل األبرص، الذ  أتى إليه من أصل العشرة الذين شفاهم، .  ذهب لتسليمه

فكم باألير  نين الخطأة الذين  د أّهلنا هللا لهذ  العطيّ  العظيم  الت  تشف  أمراض (. 11-11:11لو ا " )يرجم ليعط  مجًدا هلل إالّ هذا الغريب؟
بتدتد .  يمكننا تأدي  صّلة الشكر ف  الكنيس ، إن كانت تتلى هناك، أو ف  منزلنا بعد العودة من الكنيس .  نفوسنا وأجسادنا وتُّهلنا للملكوت السماو ّ 

وعند خروجنا من الكنيس  علينا أن نيافظ على صّلتنا وسّلمنا الداخليّين، وأن نعمل األعمال اليسن ، وأن نجاهد لك  ال نةعةود .  تناولنا القرابين
 .إلى الخطيئ  الت  تََطّهرنا منها للتّو، فنصبح أبناء الملكوت السماو ّ 

فّل يمكن النظر إلى عمل المسيح الفدائ  بمعزل على العمةل الةتةقةديسة  الةذ  يةقةوم بةه الةروا .  ف  عملهما بين البشر، يتكامل أ نوما ال الوث ال ان  وال الث
التجسد يكمن ف  ارسال الةروا "  هدف" فمن وجه  النظر هذ ، كل .  تجسَّد الكلم  يتى يصبح بامكانننا تقبُّل الروا القدس :وكما  ال أ ناسيوس الكبير. القدس

وكما سبقت اإلشةارة، أن أيةد الةمةاخةذ األر ةوذكسةية  عةلةى زيةادة عةبةارة .  وتشدد الكنيس  األر وذكسي  ك يراً على عمل الروا القدس  .القدس يوم العنصرة

وف  رأ  القديس سيرافيم ساروفسكة ، أن الةهةدف الةويةيةد .  على دستور اإليمان اعتبارها تعبِّر عن ميل إلخضاع الروا القدس والتقليل من شأنه"  واإلبن" 
الصّلة والصوم والسهرانيات وجميم الممارسات المسييي ،  :، كما يقول ف  مستهل يدي ه مم صديقه موتوفيلوف"اكتساب الروا القدس"لليياة المسييي  هو 

ذاك . فانها ليست سو  وسائل، ضروري  كل الضرورة، من أجل بلوغ هذا الهدف: على الرغم من أهميتها بيّد ذاتها، فانها ال تم ل  ط هدف يياتنا المسييي 
أما الصوم والسهرانيات والصّلة والصد ات وجميم األعمال الخيّرة األخر  الةتة  تُةعةمةل .  أن الهدف اليقيق  لليياة المسييي  هو اكتساب روا هللا القدوس
ويقتض  االنتبا  بنوع خاص أن األعمال اليسن  الت  تُعمل باسم المسيح، ه  ويدها الت  . باسم المسيح، فليست كلها سو  وسائل الكتساب روا هللا القدوس

هذا التعريف الذ  يبدو ألول وهل  شديد التةبةسةيةط، يةلةّخةص مةجةمةل الةتةقةلةيةد : " وعقّب فّلديمير لوسك  على ذلك بقوله   ."تجلب الينا مواهب االروا القدس

  ."ال ش ء أعظم من اكتساب الروا القدس: "وكما يقول  يودوروس تلميذ القديس باخوميوس". الروي  للكنييس  األر وذكسي 

 الروح القدس
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 النشرة األسبوعية 
 كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية 

2018 سابع عشر من حزيرانال  

 األحد الثالث بعد العنصرة

فإن كانت عينك بسيط  فجسدك كله يكون .  ال الربُّ سراُج الجسِد هو العين
 ً وإذا كةان الةنةور .  نيّراً، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكةون مةظةلةمةا

الذ  فيك ظّلماً فالظّلم كم يكون، ال يستطيم أيد أن يعبد ربين ألنه إما أن 
ال تةقةدرون أن .  أو يّلزم الوايد ويرذل اآلخر.  يبغض الوايد وييب األخر

تعبدوا هللا والمال، فلهذا أ ول لكم ال تهتموا لنفسكم بما تأكلون وبما تشربةون 
أليست النفس أفضل من الطعام والةجةسةد أفضةل .  وال ألجسادكم بما تلبسون

من اللباس، انظروا إلى طيور السماء فإنها ال تزرع وال تيصد وال تةخةزن 
ف  األهراء وأبوكم السماو  يقوتها أفلستم أنتم أفضل مةنةهةا، َمةن مةنةكةم إذا 

اعتةبةروا .  اهتم يقدر أن يزيد على  امته ذراعاً وايدة، فلماذا تهتمون باللباس
إنها ال تتعب وال تغزل، وأنا أ ول لكةم إن سةلةيةمةان . زنابق اليقل كيف تنمو

نفسه ف  كل مجد  لم يلبس كوايدة منها، فإذا كان عشب اليقل الةذ  يةوجةد 
أفّل يلبسكم باألير  أنتم يةا .  اليوم وف  غد يطرا ف  التنور يلبسه هللا هكذا

 ليل  اإليمان، فّل تهتموا  ائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فةإن 
ألن أباكم السماو  يعلم أنكم تيتاجةون إلةى هةذا كةلةه، .  هذا كله تطلبه األمم

 فاطلبوا أوالً ملكوت هللا وبر ُ وهذا كله يزاد لكم
 

 " كري  في عينّي الرب موت أبراره ”
15: 116مز   

 المطراني  األنطاكي  االور وذكسي  ف  أستراليا، نيوزيّلند و الفليبين
 صاحب السيادة المتروبوليت باسيليوس قدسية الجزيل اإلحترا 

 يدعوكم لإلشتراك ف  القداس اإلله  وصّلة الجناز
لمناسب  مرور عام على انتقال الم لث الريمات   

 المتروبوليت بولس صليبا
.إلى االخدار السماوي    

، 2018وذلك يوم السبت الوا م ف  ال ّل ين من شهر يزيران من العام  
.ردفرن –الساع  العاشرة صباياً ف  كاتدرائي  القديس جاورجيوس   

.يل  القداس مائدة ريم  ف   اع  الكنيس   

St George Antiochian Orthodox Cathedral العنوان:  

Corner of Walker & Cooper Streets, 

Redfern NSW 2016 

 فليكــن ذكــره مؤبــدا  
 الدعوة عامـــــــ 

 من مكتب المطراني  ف  إيّلوونغ
 

 ستقا  صالة الباراكليسي 
 ( ت رع لوالدة اإلله ) 

  03:6مساء كل يو  أربداء الساعة 

 اللحن الثاني  -طروبارية القيامة 

َصَرَخ نيوَك جميُم . وعندما أ مَت األمواَت ِمن تيِت ال ر . يينئٍذ أََمتَّ الجييَم بِبَْرِق الهوتِك. أيّها اليياةُ الذ  ال يموت. عندما انيدرَت إلى الموت
 ُمعط  اليياةِ المجُد لَك. أيها المسيُح اإلله. القُّواِت السماويين

 

 قنداق السيدة الدذراء اللحن الرابع
يا شفيع َ المسيييّيَن غيَر الخازي  الوسيط َ لد  الخالِق غيَر المردودة، ال 
تُْعِرض  عن أصواِت َطلباتِنا نيُن الخطأة، بل تدارِكنا بالمعونِ  بةمةا أنّةِك 
صالي ، نيُن الصارخيَن إليِك بإيماٍن، باِدر  إلى الشَّفاعِ  وأْسِرعة  فة  

ميك  .الَطِلب  يا والدةَ اإللِه، الُمتََشفِّع َ دائماً بُِمَكّرِ

 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 إذ  د تبررنا باإليمان فلنا السّلم مم هللا بربنا يسوع المسيح، الذ  به 
ً لنا الدخول باإليمان إلى هذ  النعم  الت  نين فيها مقيمون  يصل أيضا
ً نفتخر بالشدائد  ومفتخرون ف  رجاء مجد هللا، وليس هذا فقط بل أيضا
عالمين أن الشدة تُنشىء الصبر، والصبر يُنش ء االمتيان واالمتيان 

ألن ميب  هللا  د أُفيَضت ف   لوبنا بالروا .  الرجاء، والرجاء ال يُخز 
ألن المسيح إذ كنّا بعُد ُضعفاء مات ف  األوان عن .  القدس الذ  أُعط  لنا

فلعل أيداً يُقِدُم على أن يموت عن .  وال يكاد أيٌد يموت عن بار.  المنافقين
. مات المسيح عنا.  أما هللا فيدل على ميبته لنا بأنه إذ ُكنّا ُخطاة بعد.  صالح

نا بدمه نخلص به من الغضب ألنّا إذا كنا  د .  فباألير  ك يراً إذ  د بُررَّ
صولينا مم هللا بموت ابنه ونين أعداء فباألير  ك يراً نخلص بيياته 

 .ونين مصاليون
 

 عيد القديسين بطرس وبولس   

بمناسبة عيييد اليقيديسييي  بيليرس وبيوليس ييتيرأس 

صاحب السيادة المتروبوليت بولس صليبا اليزيليي  

اإلحترام  صالة الغروب وكسر الخمس خبلات في 

 Hill End  182كنيسة  القديسي  بلرس وبولس 

Road- Doonside    وذلك يوم الخميس  اليواقيع

. مسييا  03:1السيياعيية  8102حييليييران  82فيييييه 

ندعوكم للمشاركة في هذه الصيالة ونسي ل ايفياعية 

 . هامتي الرس  أن تكون معكم دائما وأبدا 

 
 محا رات روحية باللغة الدربية 

تقيم كنيس  القديس نيقوالوس  مياضرات رويي  بةالةلةغة  الةعةربةية  بةمةعةدل 
 92مياضرتين شهريا، المياضرة القادم  ستكون يوم ال ّل اء  الوا م فةيةه 

نأمل من المُمنين اليضور والمشاركة  لةلةمةنةفةعة  .  6::2يزيران الساع  
 .  الرويي 

 
 ( الك اف سابقا) فرقة مراس  الكنيسة األنطاكية األرثوذكسية 

تعلن فر   مراسم الكنيس  األنطاكي  األر وذكسي  عن  يول طلبات اإلنتساب 
للمزيد مةن الةمةعةلةومةات الةرجةاء .  سنوات وما فوق  1إلى الفر   من عمر 

  . 0412260564اإلتصال على الر م 

 
ييقيام صبااحاا  8::0الساعة  4850حزيران  48يوم األحد القادم الواقع فيه 

قداس وجناز األربعي  لراحة نيفيس اليميرحيومية اليخيوريية ميار  بيليشيون 

 فليكن ذكرها مؤبدا . الخور  أرملة الدائم الذكر األب ميشال الخور  
                         

 

  الرسالة اإلنجيل المقدس 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


