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After-feast of the Dormition of the Theotokos  

SERVICE VARIATIONS 

TROPARION—RESURRECTION (TONE 8) TROPARION—DORMITION (TONE 1)  

From the heights You did descend, O compassionate One, and 

You did submit to the three- day burial, that you might deliver 

us from passions, You are our life and our resurrection O Lord 

glory to You.  

In your giving birth you retained your virginity, and in dormition 

you did not forsake the world, O Theotokos, you were translated 

unto life, being the Mother of Life, and thus by virtue of your 

intercession, you deliver our souls from death.  

TROPARION—ST NICHOLAS (TONE 4) KONTAKION—DORMITION (TONE 2)  

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.  

Verily, the Theotokos, who is ever watchful in intercessions, who 

is never rejected, neither tomb nor death could control. But being 

the Mother of Life, He Who dwelt in her ever-Virgin womb did 

translate her to life.  

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

The Reading from the Epistle of St. Paul to the Corinthians. (3:9-17)  

The Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew (14:22-34) 

DONATION DETAILS 

Make vows to the Lord Your God and perform them. In Judah God is known; His Name is great in Israel. 

Brethren, we are Gods fellow workers; you are Gods field, Gods building. According to the grace of God given to me, like a 

skilled master builder I laid a foundation, and another man is building upon it. Let each man take care how he builds upon 

it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if any one builds on the            

foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay or straw, each mans work will become manifest; for the Day will 

disclose it, because it will be revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work which 

any man has built on the foundation survives, he will receive a reward. If any mans work is burned up, he will suffer loss, 

though he himself will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are Gods temple and that Gods Spirit 

dwells in you? If anyone destroys Gods temple, God will destroy him; for Gods temple is holy, and that temple you are.  

At that time, Jesus made the Disciples get into the boat and go before Him to the other side, while He dismissed the 

crowds. And after He had dismissed the crowds, He went up on the mountain by Himself to pray. When evening came, 

He was there alone, but the Disciples boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten by the waves; for 

the wind was against them. And in the fourth watch of the night He came to them, walking on the sea. But when the            

Disciples saw Jesus walking on the sea, they were terrified, saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear. But                       

immediately He spoke to them, saying, "Take heart, it is I; have no fear." And Peter answered Him, "Lord, if it is You, bid 

me come to You on the water". He said, Come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus; but 

when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out 

His hand and caught him, saying to him, "O man of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the 

wind ceased. And those in the boat worshiped Him, saying, Truly, You are the Son of God. And when they had crossed 

over, they came to land at Gennesaret. 
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The Reading from the Epistle of St. Paul to the Corinthians. (3:9-17)  



Floros & Lauros the Monk-martyrs of Illyria 

These Martyrs were twin brothers, and stonemasons. After the martyrdom of their              

tachers Proclus and Maximus, they left Byzantium and came to the city of Ulpiana in   

Illyricum, where a certain Licinius hired them to build a temple for the idols. The wages 

he gave them, they distributed to the poor, and when the temple was built, Floros and 

Lauros gathered the paupers, and with their help put ropes about the necks of the idols, 

pulled them to the ground, and furnished the temple as a church. When Licinius learned 

of this, he had the paupers burned alive in a furnace. Floros and Lauros were tormented, 

then cast into a deep well, where they gave up their souls to the Lord. When their holy 

relics were recovered years later, they poured forth myrrh and worked many miracles; 

they were enshrined in Constantinople.  

ANNOUNCEMENTS 

QUOTE OF THE WEEK 



( سر الكنيسة في قصة له عن صياد ضّل الطريق في غابة كثيفة. وبينممما  مو سمالم  ذلم  سم   ٣٠١١-٣٥٨١يشرح الكاتب الروسي فالديمير سولوفييف )
يتبيّن طمريمقمه ممتم  ثم شسرة يفكر في أمره، ا ا بعسوز تمّر به وقد أَنهكها اإلعياء والسو ، وتُحّدثه عن مأوى أمين في قلب الغابة يمكنه أن يقضي الليل فيه 

نظر الشاب ذل  العسوز فرآ ا ترتدي ثوبًا منسوسا من مادة نفيسة تُزركشه خيوط الفضة وال  ب ولكنه باٍل وممزق وملّطخ. عرضم  المعمسموز  .طلع الفسر
لم يصّدق صاحبنا ما قالته العسوز، لكنه كان طيب القلب، وذ  رآ ا تمقمع  .عل  الصياد أن تقوده ذل  المأوى األمين شرط ان يحملها عبر نهر قريب من  ناك

خمطموة. وة من شدة الضعف، حملها عل  كتفيه فبد  له ثقيلة كأنها كي  ملح، وكاد يرزح تح  العبء. لكنه واصل السير في الماء حت  بدأ حمله يخّف خط
الصبية الشاب ذل  د  ووصل بالعسوز ذل  الضفة المقابلة. ولم يكد يلقيها عل  اليابسة حت  تحول  ذل  صبية حسناء متأللئة بالحسارة الكريمة والُحلّي. ثم قا

ثم قمال   .يغادرهال قصر يفيض بكنوز لم تَر عيناه مثلها من قبل، ولم يكن قد خطر عل  باله مقدار بهائها. فنسي الغاب ومشقاته وبيته وأ له ولبث في القصر 
غرينا. انها ي يُ سولوفييف لسامعيه: الكنيسة تبدو لنا كالعسوز في قصتنا ونحن تائهون في غابة أعمالنا، في سراديب نفوسنا. ما من شيء في مظهر ا الخارس

لتصاق بها عبر نمهمر المحميماة االمثقلة بما نحسبه ألول و لة تقاليد سوفاء ال معن  لها وال عالقة لها بحياتنا اليومية. ولكننا ذْن ترْكنا قلوبنا تتكلم، وقبلنا عبء 
خفيف. انها تتحمول ذلم   لهاالسارف، يتحّول قُبحها بهاًء وفقر ا غن  وذعياؤ ا بلسًما شافيا. المهم أن نحمل نير ا علينا ونُقبل لنتعلم منها ألن نير ا  يّن وحم

لمتماريمخ ويمزول د املكة مزيّنة ببهاء السيد ال ي ال يوصف، تُعلمنا كيف نرفعها في قلوبنا ذل  فوق فنحملها عبر كثافة التاريخ لتتقد  وتُشف  عند عرش سميم
عن   ( ونمكث في بي  اآلب نمسح ماء ال  ب٠:  ٢كورنثو  ٣غبار حمأة أعمالنا عن ثيابها. ذ   اك نُحمل في شركتها ذل  ما لم تره عين ولم تسمع به ا ن )

 .محيا ا
وانعطافها. و  ا االنعطاف أعلنه المخلّص نفسه عل  الصليب    ا الشهر. تقّشفنا لنستحق رعاية والدة اإلله في منتصف رقاد ا ال ”  صيام السيدة“انتهي 

األمومة لم تنسكب فقط عل    ا التلمي  ولكن عل     ه ”.  ه أُّمك“واقفة مع التلمي  ال ي كان يسو  يحبّه، فسمع   ا قول الرب عن مريم:  حيث كان   ي
ريم في حياتنا ن مكل مؤمن يحبه المعلّم. شعورنا بوالدة اإلله لي  تحّركا عاطفيا تسا ها وحسب ولكنه ذرادة المخلّص أن نكون تسا ها في حالة بنّوة اي ا

ة اإللهية تستعمل المؤمنون سؤاال حول ما سرى لها بعد موتها. الخدم الروحية. تكريمنا مريم ساء أمرا من يسو .  و ال ي أعلن أُمومتها بالنسبة ذلينا. يطرح
قرر  الكنيسة الغربية ذعالن انتقال الع راء نفًسا وسسًدا عقيدة من عقائد اإليمان. نحن تكلّمنا  0591لفظة انتقال بمعن  ذصعاد هللا لسسد ا اليه. السنة الـ

  ال  سانبها يسوطقوسيا عن االنتقال ولكن لم نصنعه عقيدة، فهناك ال وتيون يقولون به و ناك من ال يقول   ا. أيقونة االنتقال تُصّور الع راء راقدة و
أسلنا بحيث  بثياب بيضاء للداللة عل  أنها في السماء. كل شيء عندنا يدّل عل  أنها في المسد كالشهداء وأنها تتوسل من مقّمطة حامال روحها بشكل طفلة

االعتقاد السائد في الكنيسة انها بال عيب وال فساد بمعن  أن الكنيسة تُنّز ها عن ”.  السيرافيم وأرفع مسًدا بغير قيا  من الشيروبيم أَكرم من“دعونا ا 
وتُرّكز عل  أ ميتها األساسية في سّر التسسد اإللهي ال ي تمَّ بخضوعها لمشيئة هللا التي عبّر عنها الرب ببشارة المالك ذ  ”  عرو  هللا“الخطيئة وتُسّميها 

اإللهي اقتض  أن تقبل دعوة سبرائيل ذليها لتحمل في نفسها   ا السّر العظيم ولتكون صورة عن  التسّسد”.  أنا أَمةٌ للرب، فليكن لي حسب قولك“قال  له: 
بمعن  انه الوحيد ال ي تّمم    ا والنا . (. أسل يسو  اإلنسان  و الوسيط الوحيد بين هللا01الكنيسة الع راء كما رأى صاحب سفر الرؤيا )اإلصحاح 

لَتنا الخطيئة. أن القديسين وعل  رأسهم سيدتنا الع راء  م معه وحوله يُصلّون من أسلنا. فقد أعطا م يسو  قّوة الشفاعة لخالصنا بعد أن أثق غير الخالص.
لك يرد  كر ا ل  مريم في الملكو  فوق كل محاكمة وكل ذدانة، وسعلَها ابنُها ذل  سانبه في الملكو  لتشفع من أسلنا ويشاركها كل القديسين به ا التشفع.

الرقاد اآلتي حيث نعلن  عيدكثيًرا سدا في كل الكتب الطقوسية، وال تخلو خدمة ذلهيّة واحدة من التكلّم عنها والتكلّم معها. ل لك كان  لها أعياد كثيرة قّمتُها 
 أنها مقيمة في المسد اإللهي منتظرة أن ننال نحن القيامة في اليوم األخير ونرى مسد ا ال  سانب مسد يسو .

 قصة قصرية 

 مريم في المجد 

 المتروبوليت باسيليوس قدسية ”                 تشجعوا أنا هو ال تخافوا ” كلمة الراعي                     

يبدأ المقطع اإلنسيلي أن الرّب يسو  " ألَزم تالمي ه  .33 -11عدد  01  ا األسبو   و األحد التاسع بعد العنصرة، القراءة اإلنسيلية من ذنسيل مت  اإلصحاح 
رّب يؤدبه ")عبرا ال أن يدخلوا السفينة " لقد أراد م أن يُوسدوا في وسط   ه الظروف الصعبة، أن يمتحن ذيمانهم ومقدار اتكالهم عل  هللا " ألن ال ي يُحبه

ملسأ ال أما  و فقد فقد َصِعد ذل  السبل ليُصلّي. لقد أعط  الرّب يسو  درساً عن كيفية التصرف عند التواسد في وسط عاصفة التسارب، الصالة  ي . )6: 01
لرّب ال يتركنا وحدنا ن اوالميناء الوحيد لنعبر تسارب بحر   ا العمر ومن ثمَّ كان درساً للتالمي  ومن خاللهم لنا سميعاً أننا عندما نكون في وسط التسارب فإ

لقد ألزم الرّب يسو  تالمي ه   .بل  و أقرب ذلينا أكثر مما نظن،  و يتطلّع من السماء بعين الرحمة والرأفة ويستُرنا بِستر أسنحته ليُنسينا من َمتاعب   ه الحياة
ال " سوف ه قأن يدخلوا السفينة ويواسهوا العاصفة، اإلنسان المسيحي ينبغي له أن يعيش في   ا العالم ويواسه مصاعب ومتاعب الحياة، الرّب يسو  نفس

لقد  .(. اإلنسان المسيحي ال يهرب من متاعب الحياة ولكن يواسهها بصبر وذيمان وصالة33: 06تعانون الشّدة في العالم ولكن ثقوا أنا قد غلب  العالم" )يوحنا 
الربع األخير من في وسد التالمي  أنفسهم في أصعب الحاال  البشرية، وحيدين، في وسط البحر، والسفينة تكّد ا األمواج، وكان الوق  عند الهزيع الرابع )أي 

ها في وسط   ه الظروف الصعبة، لي  فقط الصعبة   .)   الليل، بين منتصف الليل والثالثة صباحاً حيث تكون الظلمة حالكة والسسد ُمتعب والعاصفة في أوّسٍ
َدة للحياة البشرية امتحن الرّب يسو  ذيمان تالمي ه واتكالهم عليه. ما حدث  نا يُقّدم لنا صورة حيّة لما يح معنا نحن المسيحيين في دث ولكن الخطيرة والُمهّدِ

لنعبُر   ا البحر الهائج متسلحين بقوة   –أي الكنيسة   –حياتنا اليومية. نحن في بحر   ا العمر ال ي تالطمه أمواج الحياة العاتية، لي  لنا ملسأ سوى السفينة 
ربما سوف نشكك بحضرته في وسطنا كما فعل   ." الصالة واإليمان بالرّب يسو  و و سوف يأتي ذلينا ويقول كما قال للتالمي : " ثقوا أنا  و ال تخافوا

ً عل  ما التالمي ، لقد ظنوا أنه خيال " وصرخوا من الخوف ". أما القدي  بطر  المعروف باندفاعه وغيرته طلب من الرّب أن يسمح له أن يأتي ذليه شيا
ً ذل  الرّب يسو . ولكنه عندما أزاح نظره عن المخلّص وبدأ يلتف  يمنة ويسرة وب مشغوالً دا المياه فقال له تعال ونزل بطر  ومش  عل  المياه آتيا

ئ العاصفة، أي أنه لم يُغيّر شيئاً من الظروف الخارسية المحيطة ولكنه أعط    .باإلضطرابا  حوله، خاف من  ول التسارب فبدأ يغرق الرّب يسو  لم يُهّدِ
به وبدأ قل لبطر  اإليمان والسالم الداخلي ليَمشي عل  المياه، ولكن بطر  عندما شّك واضطرب من األمواج الخارسية المحيطة، سمح للخوف أن يسري في
يا رب : "يغرق مسدداً. عندما أزاح ناظره عن الرّب يسو  وانشغل بما حوله بدأ يضطرب ويخاف وعند ا بدأ يغرق ولكن مع  لك لم ييأ  بل صرخ بإيمان

تفعلوا شيئاً  أن نسني" فعاد الرّب وأمسك بيده وس به من وسط العاصفة ذل  سفينة الخالص مسدداً. لقد أكد له ما سبق وقاله لتالمي ه "بدوني ال تستطيعون
حضور الرّب يسو  دائماً يُحِضر السالم والهدوء والسكينة، عندما   ."( " وللحال عندما حّل الرّب يسو  في السفينة سكن  الريح وحّل السالم9:  09" )يو 

ً كيف َشف  المرض  وأشبع الخمسة آآلف، أصبح لديهم كامل اليقين أن و الرّب ه  رأى التالمي  سلطان الرّب يسو  عل  الطبيعة، وكانوا قد رأوه مسبقا
نحن نشابه التالمي  في حياتنا، كم ِمن مرة نسد أنفسنا في وسط عاصفة التسارب واآلالم واألوسا ،   ." والمخلّص، فسسدوا له قائلين: " بالحقيقة أن  ابن هللا

ا عل  ربّان   ه الننقع في اليأ  ونعتقد أننا ال نستطيع أن نعبُر بحر   ا العمر ذل  الضفة األخرى ولكن ذن دخلنا السفينة )الكنيسة( ووضعنا رسائنا واتك
ين: "يا ائلالسفينة، الرّب يسو  والمخلّص، نؤمن أننا سوف نصل ذل  بَّر األمان والخالص، وذن شككنا لبر ة بسبب شّدة التسارب نعود ونصرخ كبطر  ق

ة نمخر عباب مر رب نسني" والرّب سوف يَحُضر بطريقة غير منظورة ماشياً عل    ه األمواج من دون أن تبتلعه ليُمسك بيدنا ويس ُبنا نحوه مسدداً. في كل
 آمين ." بحر   ا العمر ونواسه مشاكل وصعوبا    ه الحياة فلنت كر قول السيّد له المسد: " تشسعوا، أنا  و ال تخافوا
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في  لك الزمان ألزم يسو  تالمي ه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه ذل  العبر 
حت  يصرف السمو ، فلما صرف السممو  صمعمد وحمده ذلم  المسمبمل 
ليصلي. ولما كان المساُء كان  ناك وحده، وكانم  السمفميمنمة فمي وسمط 
البحر تكد ا األمواج، ألن الريمح كمانم  مضمادة لمهما، وعمنمد المهمسمعمة 
الرابعة من الليل مض  ذليهم يسو  ماشياً عل  البحر، فلما رآه التالميم  
ماشياً عل  البحر اضطربوا وقالوا ذنه خيال، وممن المخموف صمرخموا، 
فللوق  كلمهم يسو  قائالً. ثقوا أنا  و ال تخافوا، فأسابه بطر  قائالً يا 
رب ذن كن  أن   و فُمرني أن آتي ذليك عل  المياه. فقال تعال. فمنمزل 
بطر  من السفينة ومش  عل  المياِه آتياً ذلم  يسمو ، فملممما رأى شمدة 
الريح خاف وذ  بدأ يغرق صاح قائالً يا رب نّسني، وللوق  ممدَّ يسمو  
يده وأمسك به وقال له يا قليل اإليمان لما ا شكك ، ولما دخال السمفميمنمة 
سكن  الريح، فساء ال ين كانوا في السفينة وسسدوا له قائلين بالمحمقميمقمة 

 .أن  ابن هللا، فلما عبروا ساُءوا ذل  أرض سنيساَري 
 

 عيد قطع رأس القديس يوحنا المعمدان 
بمناسبة عيد قطع رأ  القدي  يوحنا المعمدان يترأ  صاحب السميمادة 
المتروبولي  باسيليو  السزيل اإلحترام صالة الغروب وكسر الخممم  

كرويمدن بمارك و لمك يموم  -خبزا  في كنيسة القدي  يوحنا المعمدان 
مساء . عل  العنوان    0:11الساعة  1105آب  12األربعاء الواقع فيه 

12-14 Balmoral Ave Croydon Park   . 
 

 عيد األب
بمناسبة عيد األب تقيم سمعية سيدا  القمديم  نميمقموالو  حمفمل عشماء 

مسماء فمي  0:11الساعة  1105آب  31و لك يوم السمعة الواقع فيه 
للمزيد ممن المممعملمومما  المرسماء اإلتصمال بسميمدا    Massayaقاعة 

 1110390600...  1101003233الرعية 
 

 الحفل الخيري السنوي  
تقيم كنيسة القديس نيقوالوس حفلها الخيري السنووي وللوي يوول السو و  

  مسوا  فوي قواعوة   7:00الساعة  2010تشرين الثاني  00الواقع فيه 
Summerland Gold    للمزيد من المعلومات الرجوا  اتتاواع عولو

  0414713833أو   0415400700األرقال 
 

 تجمع ضد قانون اإلجهاض 
آب يقال تجموع دود قوانووج اتجوهوا   20يول الثالثا  القادل الواقع فيه 

 مسا   0-6من الساعة  Martin Place Sydneyوللي في منطقة 

  اللحن األول -طروبارية عيد الرقاد  
في ميالِدِك حفظِ  البتوليّةَ وُصنِتها. وفي ُرقاِدِك ما أ مْلِ  العالم. 
وتركتِه يا والدةَ اإلله. ألنِك انتقلِ  ذل  الحياة. بما أنِك أمُّ الحياة. 

  .فبشفاعتِِك أنق ي مَن الموِ  نفوَسنا

 اللحن الثامن  -طروبارية القيامة 
ْفَن  ا الثالثِة األيام ِلَكْي تُعتِقَنا  انَحدْرَ  ِمن العُلّو يا ُمتَحنِّن، وقَبِْلَ  الدَّ

 مَن اآلالم، فيا حياتَنا وقيامتَنا يا ربُّ المْسُد لَك.

 اللحن الرابع -قنداق رقاد السيدة 
ذّن والدةَ اإلله التي ال تَغفُل في الشَّفاعا ، والرساَء غميمَر المممردوِد فمي 
النسدا ، لم يضبُطها قبٌر وال موٌ ، لكن بما أنها أمُّ الحيماة، نمقملمهما ذلم  

 الحياة ال ي حلَّ في مستودعها الدائم البتوليّة.

 طروبارية القديس نيقوالوس اللحن الرابع 
ً لإليماج وصورةً للَوداعة  لقدْ أْظهرتَْي أْفعاُع الحّقِّ لرعيّتِّي، قانونا
ً لِّإلمساك، أيّها األُب ورئيُس الكَهنةِّ نيقوالوس، لِّذلَي أَحرْزَت  وُمعلِّّما
ن ، فتشفّْع إل  الَمسيحِّ اتله أْج يُخلَّص  ْفعة وبالَمْسَكنةِّ الغِّ بالتَواُدعِّ الرِّ

 نفوَسـنا

  

يا ذخوة ذنّا نحن عاملون مع هللا وأنتم َحْرُث هللا وبناء هللا. أنا 
بحسب نعمة هللا المعطاة لي كبناء حكيم وضعُ  األسا  وآخر 
يبني عليه. فلينظر كلُّ واحٍد كيف يبني عليه. ذ  ال يستطيع أحٌد أ، 
يضع أساساً غير الموضو  و و يسو  المسيح. فإن كان أحٌد بني 
عل    ا األسا    باً أو فضةً أو حسارةً ثمينةً أو خشباً أو حشيشاً 
أو تبناً، فإن عمل كل واحد سيكون بيننا ألن يوم الرب سيظهره 
ألنه يُعلن بالنار وستمتحن النار عمل كل واحد ما  و، فمن بقي 
عمله ال ي بناه عل  األسا  فسينال أُسرةً، وَمْن احترق عمله 
فسيخسر وسيخلُُص  و ولكن كَمن يمرُّ بالنار. أما تعلمون أنكم 
 ياكل هللا وأّن الروح ساكن فيكم. َمْن يُفِسُد  يكل هللا يُفِسُدهُ هللا. ألن 

  يكل هللا مقّدٌ  و و أنتم.
 

ص احا يوقوال قوداس  0:30الساعة  2010آب  18اليول األحد الواقع فيه 
المممرحموي مميمشما  جمورم  موري ممن وجناز األربعين لراحوة نوفوس 

تقدممة ارمملمتمه لميمنما ضما مر خموري، اوالده ممارك  . عكار -الحاكور 
وسورج خوري وعيالهم، ابنته ماري زوسة شربل البطمي وعمائملمتمهما، 
ذخوته غابي خوري وعائلته، ماري زوسمة سممميمر داوود وعمائملمتمهما، 
سورسينا زوسة سمعان ضا ر وعائلتها، أعمامه نبيه والميما  خموري 
وعيالهم، ، عمته ماريا زوسة توفيق عيس  وعائلتها، خاله مطمانميمو  
ساسين وعائلته، بي  حميه يوسف ونوال ضما مر وأوالد مم وعميمالمهمم  
وعموم عائال  خوري وضا ر وسميع األ ل واألقارب وعموم أ الي 

 فليكن لكره مؤبدا  بلدتي الحاكور وبرقاشا في الوطن والمهسر 
 

بوعود الو وهور يوقوال  4:30الساعة  2010آب  18اليول األحد الواقع فيه 
تمقمدممة .   المرحوي بطرس المممقمدسمي ممن كمفمرحملمداجناز لراحة نفس 

اخوته عائلة المرحوم أسد مقدسي واوالد م وعيالهم،، عائلة الممرحموم 
نقوال مقدسي واوالد م وعيالمهمم ،عمائملمة المممرحموممة شمفميمقمة عميمسم  
واوالد ا وعيالهم ،، ذبنة حميه الي  زوسة اني  ممعملموف وعمائملمتمهما 
وعموم عائال  مقدسي، سمعمد، المخموري، النسمر كماريميمن عمنمداري، 

، وعموم أ الي بلدة كفرحلدا في الموطمن  kannon عيس ، سابا سعادة
 فليكن لكره مؤبدا . والمهسر

 
صو واحوا يوقوال  0:30الساعة  2010آب  25يول األحد القادل الواقع فيه 
. فليكن لكره المرحوي توفيق حرب من رحبة قداس وجناز لراحة نفس 

 مؤبدا 
 

مسوا  يوقوال قوداس  6:00آب السواعوة  25يول األحد القادل الواقع فويوه 
. فولويوكون المرحوي أسعد محفوظ من القمبمةوجناز األربعين لراحة نفس 

 . لكره مؤبدا

  الرسالة اإلنجيل المقدس 

 فصل من رسالة القديس بولس الرسو  األولى إلى أهل كورنثوس فصل شريف من بشارة القديس متى اإلنجيلي البشير


