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Beginning of the Indiction: Ecclesiastical New Year Righteous Simeon the Stylite; Synaxis of the Theoto-

SERVICE VARIATIONS
TROPARION—RESURRECTION (TONE 2)

TROPARION—THE INDICTION (TONE 2)

When You O immortal life went down to death, You did destroy
death by the splendor of Your Divinity and when you did raise
the dead from the underworld, all the powers of heaven cried
aloud unto you, O Christ our God, giver of life, glory to You.

O Maker of all creation, Who has established the times and the
seasons in Your own power: Bless the crown of this year with
Your goodness, O Lord, and keep our rulers and Your flock in
peace, by the intercessions of the Theotokos, and save us.

TROPARION—ST. SIMEON THE STYLITE (TONE 1)

TROPARION— SYNAXIS OF THE THEOTOKOS
(TONE 4)

You became a pillar of patience and did emulate the Forefathers,
O righteous one: Job in his sufferings, Joseph in temptations, and
the life of the bodiless while in the body. O Simeon, our
righteous Father, intercede with Christ God that our souls be
saved

Rejoice, You who are full of grace, O Virgin Theotokos, haven
and protection of the race of man; for the Redeemer of the world
became incarnate of you; for you alone are both mother and
virgin, ever blessed and glorified. Intercede with Christ God that
peace be granted unto all the world.

TROPARION—ST NICHOLAS (TONE 4)

KONTAKION— THE INDCTION (TONE 4)

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.

O God of all, You who has made all the ages, O Sovereign Lord,
truly transcendent in essence, bestow Your grace and blessing on
the year to come; and , O Most Compassionate, in Your infinite
mercy save all them that worship You, Who alone are our Master,
and that with fear, O Saviour,, cry to You: Grant unto all men a
fruitful and godly year.

The Reading from the Epistle of St. Paul to St. Timothy. (2:1-7)

.

Great is our Lord, and great is His power. Praise the Lord, for the Lord is good
Timothy, my son, first of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all men, for
kings and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. This is
good, and it is acceptable in the sight of God our Saviour, Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the
truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, Who gave Himself as a
ransom for all, the testimony to which was borne at the proper time. For this I was appointed a preacher and apostle (I am telling
the truth, I am not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth.

The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. (4:16-22)
At that time, Jesus came to Nazareth, where He had been brought up; and He went to the synagogue, as His custom was, on the
Sabbath day. And He stood up to read; and there was given to Him the book of the prophet Isaiah. Jesus opened the book and
found the place where it was written, “The Spirit of the Lord is upon Me, because He has anointed Me to preach good news to
the poor and to heal the broken hearted. He has sent Me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind,
to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.” And Jesus closed the book, and gave it
back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on Him. And He began to say to them,
“Today this Scripture has been fulfilled in your hearing.” And all spoke well of Him, and wondered at the gracious words which
proceeded out of His mouth.
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Ecclesiastical New Year
For the maintenance of their armed forces, the Roman emperors decreed that their subjects in every district
should be taxed every year. This same decree was reissued every fifteen years, since the Roman soldiers
were obliged to serve for fifteen years. At the end of each fifteen-year period, an assessment was made of
what economic changes had taken place, and a new tax was decreed, which was to be paid over the span of
the fifteen years. This imperial decree, which was issued before the season of winter, was named Indictio,
that is, Definiton, or Order. This name was adopted by the emperors in Constantinople also. At other
times, the latter also used the term Epinemisis, that is, Distribution (Dianome). It is commonly held that
Saint Constantine the Great introduced the Indiction decrees in A.D. 312, after he beheld the sign of the
Cross in heaven and vanquished Maxentius and was proclaimed Emperor in the West. Some, however
(and this seems more likely), ascribe the institution of the Indiction to Augustus Caesar, three years before
the birth of Christ. Those who hold this view offer as proof the papal bull issued in A.D. 781 which is dated
thus: Anno IV, Indictionis LIII -that is, the fourth year of the fifty-third Indiction. From this, we can deduce the aforementioned year (3 B.C.)
by multiplying the fifty-two complete Indictions by the number of years in each (15), and adding the three years of the fifty-third Indiction.
There are three types of Indictions: 1) That which was introduced in the West, and which is called Imperial, or Caesarean, or Constantinian,
and which begins on the 24th of September; 2) The so-called Papal Indiction, which begins on the 1st of January; and 3) The Constantinopolitan, which was adopted by the Patriarchs of that city after the fall of the Eastern Empire in 1453. This Indiction is indicated in their own hand
on the decrees they issue, without the numeration of the fifteen years. This Indiction begins on the 1st of September and is observed with
special ceremony in the Church. Since the completion of each year takes place, as it were, with the harvest and gathering of the crops into
storehouses, and we begin anew from henceforth the sowing of seed in the earth for the production of future crops, September is considered
the beginning of the New Year. The Church also keeps festival this day, beseeching God for fair weather, seasonable rains, and an abundance
of the fruits of the earth. The Holy Scriptures (Lev. 23:24-5 and Num. 29:1-2) also testify that the people of Israel celebrated the feast of the
Blowing of the Trumpets on this day, offering hymns of thanksgiving. In addition to all the aforesaid, on this feast we also commemorate our
Saviour's entry into the synagogue in Nazareth, where He was given the book of the Prophet Esaias to read, and He opened it and found the
place where it is written, "The Spirit of the Lord is upon Me, for which cause He hath anointed Me..." (Luke 4:16-30).It should be noted that to
the present day, the Church has always celebrated the beginning of the New Year on September 1. This was the custom in Constantinople
until its fall in 1453 and in Russia until the reign of Peter I. September 1 is still festively celebrated as the New Year at the Patriarchate of Constantinople; among the Jews also the New Year, although reckoned according to a moveable calendar, usually falls in September. The service
of the Menaion for January 1 is for our Lord's Circumcision and for the memorial of Saint Basil the Great, without any mention of its being
the beginning of a new year.

ANNOUNCEMENTS

NATIVITY OF THE THEOTOKOS FEAST
On the occasion of the Feast of the NATIVITY OF THE
THEOTOKOS His Eminence Metropolitan Basilios will
preside over the vespers and breaking of the five loaves of bread to
be celebrated on Saturday 7th of September
6:30pm at St Mary’s– (Church of the Nativity) Mays Hill– 139 Burnett Street, Mays Hill.

رأس السنة الكنسية
س ّمي اول أيلـول باألَنديكتـي من كلمـة معناها عند الرومان “الحدّ”  ،وكان الرومان يقومون بجباية الضرائب في هذا الوقـت من السنـة .وقد أخـذذنـذا
االسم في الكنيـسـة ويعـني لنـا حـدود السنة الطقسيـة .إذا فتحـت الكتب الطقسيـة تجـد انهـا تبـدأ كلها في اول أيلول وتنتـهي في  ١٣آب ،مثل كذتذاب
ي الذي نجد فيه الصلوات لكل يوم مثل أعياد القديسين واألعياد السيـدية الثابتـة .هذه السنـة يقع بدء السنة الكنسية يوم أحذد .نذحذن
الميناون اي الشهر ّ
نتبع مدنيا رزنامة اخرى تبـدأ في اول كـانـون الثـانـي .هذا ال عالقـة لـه بالكنيـسة .من جهة اخرى ،شهر ايلول موسم جمع المذحذالذيذل الذةراعذيذة
والمـونـة التي تُحفـظ لفـصل الشتـاء وهي منـاسبـة لنـشكـر اللـه على كل ما يعطينا من خيرات .نرتل ترتيلة العيد :يا ُمبدع الخليقة بأسذرهذا ،يذا مذن
وضعت األوقات واألزمنة بذات سلطانك ،بارك إكليل السنة بصالحـك يا رب ،واحفـظـنـا بالسالمـة بشفذـذاعـذة والـذدل ا لـذه وخذلذصذنذا .وفذي آخذر
القداس ،في لالل خالة ،نطلب من الرب ان يجعل السنة المقبلة سنة خير ويوطد روح السالم في العالم أجمع ويُثبت الكنيسة ويؤهذلذهذا ان تذجذوز
السنة بسيرل مرضية هلل ،مس ّهال لنا مناهج الخالص .كما انه في اول ايـلـول هو يـوم المحافظـة على الـبـذيذـذ ذـذة فذي كذنذيذـذسذتذـذنذـذا .ألن الذبذطذريذرك
المسكـوني الحالي برثـلماوس االول قد خصص هذا اليوم للمحافظة على كل الخليقة .وهو يقيم الصلوات من اجلها ،وينظم نشاطات لتوعذيذة الذنذاس
ليسهروا على كل الخليقة ،ويدعو الكل لينتبهوا إلى شؤون البي ة التي نعيش فيها ويحافظوا عليها ألن هللا خلقها.

البار سمعان العمودي
والدت ُه ونشأتُهُ :ولد القديس سمعان حوالي العام  293للميالد في قرية اسمها صيص ،بين سوريا وكيليكيا .نشأ في
للرهبنة وهو في سن
بيت فقير تقي .كبر سمعان على رعاية األغنام متابعا ً مهنة أبيه .ترهبُه :التحق سمعان بدير ّ
الخامسة عشر .في الدير فتح سمعان عينيه على أصول الحياة الرهبانية .ويبدو أنه فاق سواه من الرهبان في الطاعة
والتقشف .لكن إقامته فيه لم تدم أكثر من سنتين ألن ميله كان شديدا ً إلى حياة أكثر تقشفا ً من تلك التي كانت سائدة
في أيامه .سمعان ناسكا ً متوحدا ً :عاش سمعان في الدير حياة ً نسكيةً قاسيةً جدا ً .فأضطر رئيس الدير إلى إبعاده
ب الضعف والضجر نتيجةَ لما يشاهدوه من صرامة في طريقة تعبّد سمعان
خشيةً على الرهبان من الوقوع في تجار ٍ
هلل .ترك سمعان الدير تحت أمر الطاعة .واستقر في ناحية اسمها تيالنيسون غير بعيدة عن مدينة إنطاكية .هناك
وجد سمعان كوخا ً مهجورا ً فنسك فيه ثالث سنوات .وكان يفتقده كاهن اسمه بال سوس اعتاد زيارة المكان .من
بنى عليها لنفسه قالية بسيطة جعلها مكشوفة ،بال سقف ،وانصرف إلى
تيالنيسون ،انتقل سمعان إلى قمة جبل َ
أصوامه وصلواته غير عاب ٍئ بتقلبات الطقس .القديس سمعان على عامود :توافد الناس على سمعان في منسكه
فخشي إكرام الناس له وأن يضيّع كل ما تعب له كل هذه السنين ،روح الصمت ،روح الصالة النقيّة ،ففّر إلى مكان
أبعد ،في الجبال ،واتخذ لنفسه قاعدة عمود صعد عليها مقيما ً مصلّيا ً .لكن الجموع اكتشفت مكانه الجديد فتحها فتش عليه ،فأخذ يرفع العمود قليالً
قضى
قليالً .وبارتفاع العمود كان سمعان يرتفع في مراقي النور اإللهي ،إلى إن بلغ علو العمود ستة وثالثين ،إلى أربعين ذراعا ً .على العامود
َ
وحر الصيف الحارق .اعتاد أن يقضي ليله كله وقسما ً من نهاره في
سمعان أكثر من ثالثين سنة عابداً ،تحدّى خاللها برد الشتاء القارص
ّ
الصالة .رقادُه :أسلم القديس سمعان روحه على العامود في اليوم األول من شهر أيلول من العام  ،164أو ربما من العام  .159وقد بقي ثالثة
أيام جاثيا ً على ركبتيه قبل أن يكتشف أحد أنه رقد .ظنوه غارقا ً في صالته ،فل ّما صعدوا إليه ليسألوه عن سبب صمته وجدوه ميتا ً .وقد صنع هللا
بواسطة رفاته عجائب كثيرة ،فاقت ،عدداً ،ما صنعه في حيلته ،كما أن رائحة الطيب بقيت تفوح من عموده مدّة طويلة .ث َّم جرى نقل جثمانه إلى
أنطاكية وأودع كنيسة القديس كاسيانوس ومن ثم كنيسةً بُنيت خصيصا ً لهُ عُرفت بكنيسة التوبة.

وضع زنّار والدة اإلله
ي أن والدة اإلله الكلية القداسة أعطت ثوبيها قبل رقادها إلى امرأتين يهوديّت َين فقيرتين سبق لهما أن خدمتاها قبل
مقدمة :في التسليم الكنس ّ
رقادها .هاتان المرأتان حفظتا ،بعناية كبيرة ،البركة التي انتقلت من جيل إلى جيل إلى أن وصل أحد الثوبَين إلى رجلين يدعيا غالبيوس
األول .وضع الرجالن الثوب في كنيسة سيّدة بالشيرن (عيدها في  ٢تموز) في
وكانديوس  ،وكان ذلك زمن اإلمبراطور الون
ّ
القسطنطينيّة .زنار والدة اإلله :أ ّما زنّار والدة اإلله الذي ُوجد بطريقة مجهولة المصدر في أبرشيّة زيال ،القريبة من أماسيال في هيلينوبونتوس،
األول (حوالي العام  ٠٣٥م) وأُودع كنيسة خالكوبراتيا غير البعيدة عن
فقد جرى نقله أيضًا إلى القسطنطينيّة في زمن األمبراطور يوستنيانوس ّ
المدعوة
الحكيم،
ّادس
س
ال
الون
األمبراطور
زوجة
كانت
وحين
م
٨٨٨
كنيسة الحكمة المقدّسة (آيا صوفيّا) .قصة عيد  ١٣آب :في حوالي العام
ّ
الروح الخبيث ،أُعلمت في رؤيا حصلت معها أنّها ستنال ال ّ
شفاء بوضع زنّار والدة اإلله عليها .للحال فكّ
زويي ،مريضة مرضًا شديدًا بتأثير ّ
الزنّار المقدّس ليجده بهيًّا جديدًا كما لو حيك العشيّة .وبجانب ّ
صندوق الذي احتوى اإلرث الثّمين الذي يحوي ّ
الزنّار كانت
األمبراطور أختام ال ّ
ّ
ّ
ّ
وثيقة تشير ،بدقّة ،إلى التاريخ الذي جرى فيه نقل الزنار إلى القسطنطينيّة وكيف ّ
صندوق وختمه بيديه .قبّل
أن األمبراطور نفسه وضعه في ال ّ
اإلمبراطور الون الزنار بإكرام شديد وسلّمه إلى البطريرك باليد .وما إن وضعه البطريرك على رأس اإلمبراطورة حتّى ُ
شفيت من مرضها
ُ
ّ
ّ
على الفور فإنذهل كل الحاضرين لما شاهدوه وم ّجدو الجميع الرب يسوع المسيح المخلّص مكرمين والدة اإلله الكلّية القداسة .أعيد الزنار إلى
صندوق بعدما اشتملته اإلمبراطورة بخيطان من ذّهب .الزنار في جبل آثوس :من المتناقل ّ
أن القيصر البلغاري  ،)٨٨١١ - ٨٨٨١( Asenل ّما
ال ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
صليب الذي كان فيه جزء من الزنار المقدّس ،وإن كاهنا ألقاه في النهر لئال يتدنس .هذا
قهر األمبراطور إسحق الثاني آنج (٨٨١٥م) ،استأثر بال ّ
صرب فقدّمه األمير القدّيس لعازر (٨٣٨١م) إلى دير فاتوبيذي ،في جبل آثوس حيث ال يزال محفو ً
ظا إلى اليوم.
استعاده ال ّ
رائحة طيب من الزنار :يعبق الزنار بالط ِّيّب الزكي ويجري به عدد كبير من العجائب .خالصة :هذا ّ
الزنّار الذي ش ّد األحشاء العفيفة التي تجسد
قياس من السيرافيم.
فيها الرب الخالق ،هو تعزية لكل مؤمن يطلب شفاعة الكلية القداسة التي هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدًا بغير ٍ

تذكار العثور على أيقونة والدة اإلله التي من دير مياسينا في مالطية
من أعمال أرمينيا .هذه ألقيت في بحيرل غازوروس في آسيا الصغرى خوفا ً عليها من مضطهدي ا يقونات .وبعد زمان طويل عثر عذلذيذهذا سذالذمذة
حيث ألقيت .هذا العيد كان يقام ،بنوع خاص ،إكراما ً لهذه ا يقونة العجائبية وتبركها ً بها

النشرة األسبوعية
كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية
األول من أيلول 4850
رأس السنة الكنسيّة  -تذكار أبينا البار سمعان العمودي
تذكار حافل لوالدة اإلله الفائقة القداسة في دير مياسينا
طروبارية رأس السنة  -اللحن الثاني
طروبارية القيامة  -اللحن الثاني
ِّعن َدما ان َحدَرتَ إلى ال َموت ،أَيُّها الب َحبيباة ُ البذي ال َيبمبوتِّ ،حبيبنَب ِّئب ٍذ أ َ َمبتَّ يا مبدع الخليقة بأسرهذا ,يذا مذن وضذعذت األوقذات واألزمذنذة بسذلذطذانذك
ص َبر َ الذاتي ,بارك أكليل السنة بصالحك يا رب ,واحذفذظ بذالسذالمذة شذعذبذك و
ق الهوتِّكَ .و ِّعن َدما أَقَمتَ األَمواتَ ِّمن تَحب ِّ
ت البثَّبرىَ ،
حيم بِّبَر ِّ
ال َج َ
ت السَّما ِّو ِّيّين :أَيُّها ال َمسي ُح اإللَهُُ ،معطي ال َحيا ِّة ،الب َمبجب ُد مدينتك ,بشفاعة والدل ا له و خلصنا
َحوكَ َجمي ُع القُ َّوا ِّ
ن َ
لَك.
طروبارية حافل والدة االله على اللحن السابع
طروبارية القديس سمعان العامودي  -اللحن األول
عليك يا والدة االله العذراء ال ُممتلئة نعمةً  ,يا مينا َء وحماية جنس
لرت للصبر عامودا و لآلباء القدماء ضارعت مباريا أليوب بذاالالم و السال ُم
ِّ
وحبدك أ عم عبذراء ُمببباركبة
ت
ليوسف بالتجارب و لسيرل العادمي األجساد و أنت بالجسد ,فيا أبانا البذار البشر فإن ُمنقذ العالم
مبنبك تبجبسّبد  ,وأنب ِّ
ِّ
ِّ
سمعان تشفع الى المسيح ا له في خالص نفوسنا
و ُممجدة على الدوام  ,فتشفعي إلى المسيبح اإللبه أن يبهبب السبالم لبكبل
المسكونة.
قنداق رأس السنة  -اللحن الثالث
طروبارية القديس نيقوالوس  -اللحن الرابع
لقدْ ْ
للوداعة و ُمع ِلّما ً يا اله الكل الفائق الجوهر يا مبدع الذدهذور و سذيذدهذا ,بذارك دور السذنذة
أظهرتْكَ أ ْفعا ُل
ِّ
الحق لرعيّتِك ،قانونا ً لإليمان ولورل ً َ
ورئيس الك َهن ِة نيقوالوس ،لِذلكَ أ َ ْ
حرزتَ بالت َواضُعِ مخلصا برحمتك التي ال تحصى ايها الرؤوف جميع الذين يعبذدونذك ايذهذا
ِلإلمساك ،أيّها األبُ
ُ
ّ
الر ْفعة وبال َم ْسكَن ِة ال ِغنى ،فتشفّ ْع إلى ال َمسيحِ ا له ْ
السيد وحدك .و يهتفون اليك بخوف قائلين :أيها الفادي امنح الجميع عامذا
سـنا
ص نفو َ
أن يُخل َ
ِ
مخصبا.
الرسالة

اإلنجيل المقدس

فصل من رسالة القديس بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس

فصل شريف من بشارة القديس لوقا اإلنجيلي البشير

يا ولدي تيموثاوس أسأل قبل كل شيء أن تُقام تضرعات وللوات
وتوسالت وتشكرات من أجل جميع الناس ،من أجل الملوك وكل ذي
منصب لنقضي حيال مطم نة هادئة في كل تقوى وعفاف .فإن هذا
حسن ومقبول لدى هللا مخلصنا الذي يُريد أن جميع الناس يخلصون
والى معرفة الحق يبلغون .ألن هللا واحد والوسيط بين هللا والناس واحد
وهو االنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فداء عن الجميع وهو
ً
كارزا ورسوالً ،الحق أقول ال أكذب،
صبتُ أنا لها
شهادل في آونتها ،نُ ِ
معلّ ًما لألمم في ا يمان والحق.
اليوم األحد الواقع في  4أيلول  3149الساعة  9:21صببباحبا يبقبام قبداس
وجناز األربعين لراحة نفس المرحوم ميشال جميل كرم من فيع  -الكوورة.
تقدمة أرملته جوانا يوسف كرم أوالده جبمبيبل كبرم ،غسبان ومباريبو كبرم
وعيالهم ،أخيه أنور كرم وعائلته ،إبنة حميه أمبال أرمبلبة البمبرحبوم عبببود
عبود وعائلتها وعموم عائالت كرم يوسف وجميع األهل واألقارب وعبمبوم
اهالي بلدتي فيع وشكا في الوطن والمهجر فليكن ذكره مؤبدا
اليوم األحد الواقع في  4أيبلبول  3149السباعبة  5:11مسباء يبقبام جبنباز
األربعين لراحة نفس المرحوم فوزي أنيس مبيّض مون طورابولوس تبقبدمبة
أرملته كلير زبليط مبيّض ،إبنه نبيل مبيّض ،إبنته سبوزي مبببيّبض وعبمبوم
عائالت مبيّض وزبليط وجميع األهل واألقارب في الوطن والمهجر .فليبكبن
ذكره مؤبدا
يوم السبت القادم الواقع في  6أيلول  3149الساعة  1:11بعد الظهبر يبقبام
جناز األربعين لراحة نفس المرحوم جورج مخاييل بشارة من بلدة عاصون
الضنية .فليكن ذكره مؤبدا
يوم األحد القادم الواقع في  8أيلول  9102الساعة  2:01لباحا يذقذام قذداس
وجناز لراحة نفس المرحومة نديمة حلتي  .فليكن ذكرها مؤبدا

في ذلك الةمان أتى يسوع الى النالذرل حذيذث كذان قذد تذربّذى ودخذل
كعادته الى المجمع يوم السبت وقام ليقرأ .فد ُفع إليه سفر إشعياء النذبذي.
ي وألجل
فل ّما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه :إن روح الرب عل ّ
س َحني وأَرسلني ألُب ّ
شر المسذاكذيذن وأَشذفذي مذنذكذسذري الذقذلذوب،
ذلك َم َ
ُ
وأُنادي للمأسورين بالتخلية وللعميان بالبصر وأ ْ
طلق الذمذهذ ّ
شذمذيذن الذى
الخالص وأَكرز بسنة الربّ المقبولة .ثم طوى السفر ودفعه الى الخادم
وجلس .وكانت عيون جميع الذين في المجذمذع شذاخصذة الذيذه .فذجذعذل
يقول لهم :اليوم ت ّمت هذه الكتابة الذتذي تُذلذيَذت عذلذى مسذامذعذكذم .وكذان
جميعهم يشهدون له ويتع ّجبون من كالم النعمة البارز من فمه.
يوم األحد القادم الواقع في  8أيلول  9102السذاعذة  0:11مسذاء يذقذام
قداس وجناز األربعين لراحة نفس المرحومة سناء حنين زوجة حافظ
نصر من أميون الكورة .فليكن ذكرها مؤبدا
الحفل الخيري السنوي
تقيم كنيسة القديس نيقوالوس حفلها الخيري السنوي وذلك يذوم السذبذت
الواقع فيه  18تشرين الثانذي  9102السذاعذة  0:11مسذاء فذي قذاعذة
باراديسو  -فايرفيلد للمةيد من الذمذعذلذومذات الذرجذاء ا تصذال عذلذى
األرقام  1000011011أو 1000000800
عيد ميالد السيدة والدة اإلله
بمناسبة عيد ميالد السيدة العذراء والدة اإلله يترأس صاحب السيادة
المتروبوليت باسيليوس الجزيل اإلحترام صالة الغروب وكسر
الخمس خبزات في كنيسة ميالد السيدة ( ميريالند ) وذلك يوم السبت
القادم الواقع فيه  7أيلول  3149الساعة  6:30مساء  .يليه مائدة
محبة .
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