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SERVICE VARIATIONS 

TROPARION—RESURRECTION (TONE 5) TROPARION—ST. PHOCAS OF SINOPE (TONE 4)  

Let us believers praise and worship the word, coeternal with 

the Father and the Spirit, born of the virgin for our salvation. 

For, He took pleasure in ascending the cross in the flesh to 

suffer death, and to raise the dead by His glorious 

Resurrection. 

By Choosing the Apostles’ way of life, you have succeeded to 

their throne. Inspired by God, you did find the way to divine 

contemplation through the practice of virtue. After teaching 

the Word of Truth without error, you did defend the Faith to 

the very shedding of your blood, O Holy Martyr among 

bishops Phocas. Entreat the Lord our God to save our souls. 

TROPARION—ST NICHOLAS (TONE 4) KONTAKION—ORDINARY SUNDAY (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.  

O undaunted protectress of Christians, our steadfast advocate 

with the creator, do not turn from our sinful entreaties, but in 

your goodness anticipate our need, who cry to you in faith. 

Hasten to speak for us, be swift to deliver us, O Theotokos, 

Mother of God, constant defender of those who give you 

honour. 

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

The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke (5: 1-11) 

DONATION DETAILS 

You, O Lord, will keep and preserve us. Save me, O Lord, for the godly man has failed.  

Brethren, it is God who establishes us with you in Christ, and has commissioned us; He has put his seal upon us and given us His 

Spirit in our hearts as a guarantee. But I call God to witness against me—it was to spare you that I refrained from coming to     

Corinth. Not that we lord it over your faith; we work with you for your joy, for you stand firm in your faith. For I made up my 

mind not to make you another painful visit. For if I cause you pain, who is there to make me glad but the one whom I have 

pained? And I wrote as I did, so that when I came I might not suffer pain from those who should have made me rejoice, for I felt 

sure of all of you, that my joy would be the joy of you all. For I wrote you out of much affliction and anguish of heart and with 

many tears, not to cause you pain but to let you know the abundant love that I have for you.  

At that time, Jesus was standing by the lake of Gennesaret. And He saw two boats by the lake; but the fishermen had gone out of 

them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon’s, Jesus asked him to put out a little from the 

land. And He sat down and taught the people from the boat. And when Jesus had finished speaking, He said to Simon, “Put out 

into the deep and let down your nets for a catch.” And Simon answered, “Master, we toiled all night and took nothing! But at 

Thy word I will let down the nets.” And when they had done this, they enclosed a great shoal of fish; and as their nets were 

breaking, they beckoned to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so 

that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, “Depart from me, for I am a sinful 

man, O Lord.” For he was astonished, and all that were with him, at the catch of fish, which they had taken; and so also were  

James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, “Do not be afraid; henceforth you 

will be catching men.” And when they had brought their boats to land, they left everything and followed Him.  
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The Reading from the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians (1: 21– 2:4)  

QUOTE OF THE WEEK 



Sermon on the 1st Sunday of Luke– Metropolitan of Pisidia Sotirios– Orthodox Christian Network 

ANNOUNCEMENTS 

What should be admired first from what the Evangelist Luke told us today? The peo-

ple of  Galilee, who thirsted to hear the words of Jesus? They filled the shore of Lake 

Gennesaret as soon as they learned that Jesus was there, and they longed to see Him 

and hear Him. His word sweetened their hearts and gave peace, strength and 

enlightenment. They had never heard such words before! Even His enemies, the 

guards of the Hebrew high priests, after being sent to seize Jesus, confessed: “No 

man ever spoke like this Man” (John 7:46). And instead of      arresting Jesus, they 

were fascinated and listened to him! Let us admire the simplicity of the Lord, who 

decided to get into Simon (Peter)’s fishing-boat, so His  listeners could see Him bet-

ter, and speak to them. Or the obedience of Peter to Jesus, who told him to go out 

fishing around noon time? An experienced fisherman like Peter knew that fish were not caught in the day time! The other fish-

ermen would maybe mock them or laugh when they see them throw their nets out for fishing at that time. After all, last night 

he could not catch any fish, so he   expects a catch now? But Peter willingly obeyed Christ! Let us still admire the multitude of 

fish caught in such a short time, and at that time of day, so that not only was Peter’s boat filled, but the other Zebedee boat as 

well, to the point where they were in danger of sinking. Peter’s reaction was remarkable when he saw so many fish, as it was     

something he had never seen before. Instead of expressing his thanks to the Lord for such a great blessing, he says to Him: 

Please get out of my boat. What kind of strange behaviour is that? Why does Peter do this? It becomes clear in his words: 

“Depart from me, for I am a sinful man, O Lord!” (verse 8). He felt his sinfulness, and in humility declared that he was not 

worthy to have on his simple boat the great honour of the Lord’s presence. As the Evangelist Luke explains: “For he-Peter- and 

all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken” (verse 9). All of this is admirable, and among 

other things, they teach us something very important for our lives. Peter and his associates, when they struggled alone all 

night, thought they were  experienced fishermen, working under the best conditions for fishing and yet had no profit. But 

when they had Christ with them and obeyed His words, despite all of the unfavourable conditions for fishing, they earned 

more than they ever had in their lives! Does that say something to us too? Unfortunately, Christians influenced by the           

materialist spirit of the time do not respect the spiritual and moral values of the Gospel. They say: You cannot survive in      

today’s world with the Gospel, You have to compete with others using the same means that they do. What are these means? 

We know it includes lies, fraud, theft, usury, deception, unfulfilled promises, extortion, and so many others that have brought 

humanity to such a terrible situation! We see the downfall of so many of them! Because of the profiteering, others become    

prisoners, with broken families and facing the assault of society. They suffer from psychological problems and what is worse, 

lose their souls. The Apostle Paul writes about them: “Tribulation and anguish, on every soul of man who does evil” (Romans 

2:9). They may at first appear to be gaining and prospering, but they have a bad end. There is a saying: “The liar and the thief     

rejoice in their first year only.” But those who follow in Christ’s example, respect and obey His will: “glory, honour and 

peace,” the Apostle Paul writes in his Letter to the Romans (2:10). My brothers and sisters, let us always have in front of our 

eyes the image of Jesus with Peter and the two boats full of fish, and remember this: If we have Christ near us and we will work 

according to His words, we will enjoy blessings that no one else can give us. 



 القديس فوقا الشهيد 

ً وكاان يشاكامع ماع .  من مدينة سينوبي، موطن القديس الشهيد في الكهنة فوقا الصانع العجائب كان فالحا
اهكم بعابمي السبيل ومطب قلوبهم في أسفامهم، دون أن يغفال الالاها  .  الفقماء في ثمام حقله المكواضعة

. انكهى خبمه إلى حاكم المدينة، وكان في صدد مالحقة المسيحيين، فأمسل جنوده إليه لاياقاكالاوه.  بكلمة هللا
وعندما سألهم ماذا يطلباون، .  وصل الجنود إلى باب بيكه وهم ال يعلمون، فقمعوا ففكح لهم وأكمم وفادكهم

فلم يجاباهام بشايء .  أجابوه أنهم يبحثون عن مسيحي في الجوام اسمه فوقا ألن حكماً بالقكل قد صدم بحقه
وبعاد أن ساامامهام، كامكاهام يامكااحاون .  ثم قام فأعد لهم العشاء ومكاناً يبيكون فيه.  بل حافظ على هدوئه

وفي صباا  الاياوم الاكاالاي   . وذهب فحفم بيديه قبماً، وقضى الليل يصلي اسكعداداً للشهادة في اليوم الكالي
كعالوا أمشدكم إلى فوقا الذي كبحثون : ثم قال لهم. باكماً، جاءهم وقدم لهم طعام الفطوم وما يحكاجون إليه

فلم يصدقوه، فأصم، فكهياباوه !  هنا، وأنا هو:  أين؟ فقال: فقالوا. أنه هنا بين أيديكم: فقال لهم. ففمحوا. عنه
فاأباى وأصام .  وحاولوا إقناعه بالهمب قائلين أنهم سيعودون أدماجهم ويقولون أنهم لام ياجادوه.  وامكبكوا

وبعد أخذ ومد مضخوا لمشيئكه فقاموا وقكلوه وألاقاوه فاي .  عليهم أن ينجزوا المهمة الكي جاؤوا من أجلها
وقد كان ذلاع فاي أوائال الاقامن .  القبم الذي حفمه بيديه، وذهبوا ال يدمون أفي اليقظة كانوا أم في المنام

كجدم اإلشامة إلى أن القديس فوقا الفال  يكممه البّحامة على نحو مميز ويعكبمونه شافاياع .  المابع للميالد

 . من أيلول من كل عام  22تعيّد له الكنيسة في  .المسافمين في البحم

مان ”  سكم والدة اإلله الفائقة الاقاداساة“أككوبم لعيد  82كعيد الكنيسة االمثوذكسية في 
وهو األعياد الكي لها امكياز خاّص في األمثوذكسية الموسياة، وباالاناساباة لالاكاناياساة 

يامجاع   . الموسية هو واحد من األعياد العظيمة والكاي لاهاا كاكاميام واحاكامام خااصّ 
فاي  019كأسيس هذا العيد إلى الكقليد الكنسي المكعلق بظهوم والدة اإللاه فاي عاام 

كنيسة فالخيمنا حيث كان يُحفظ ثوب والدة اإلله وغطاء مأسها وجازء مان زناامهاا 
في كلع السنة كانت المخااطام كاحاياق . الكي أُحضمت من فلسطين في القمن الخامس

أو باحاساب ) بالقسطنطينية حيث أن اإلمبماطومية البيزنطية كانت كحامب المسلمين 
كاان ذلاع فاي أحاد أياام األحاد (.  كانت كحامب القبائل الموسية  –عدد من المماجع 

الموافق لألّول من أككوبم، عندما اجكمع الشعب للصاالة وكاانات الاكاناياساة ماماكالائاة 
في السااعاة الاماباعاة  . بالمصلين ومن بينهمالقديس أندماوس المكباله من أجل المسيح

مفع أندماوس عينيه نحو السماء وشاهد السيدة والدة اإلله الفاائاقاة الاقاداساة  من الليل
مكاعات .  كمشي في الهواء مشعّة بنوم سماوي ومحاطة بجوقات من المالئكة والقديسين، من بينهم القديس يوحنا المعمدان والقديس يوحنا الاالهاوكاي
ها من هائالعذماء الفائقة القداسة وابكدأت كصلي بدموع من أجل المسيحيين وظلت كصلي وقكاً طويالً، ثم اقكمبت من العمش وكابعت صالكها وبعد انك

. وبسطكه فوق المصلين الذين في الكنيسة حمايةً لهم من األعداء الاظااهاميان وغايام الاماناظاوميان(  السكم) الصالة أخذت المنديل الذي يغّطي مأسها 
عاين القادياس أنادماوس هاذه الامؤياا .  كانت العذماء الفائقة القداسة كشمق ببهاء ومجد سماوي، وكان السكم يضيء في يديها أكثم من أشعة الشمس

هل كمى ياا أخاي “ (:  الذي أصبح فيما بعد هو البطميمع السابع والسكين للقسطنطينية) العجيبة بمعدة وسأل كلميذه الواقف بجانبه المغبوط إبيفانيوس 
ً “: أجاب إبيفانيوس” ملكة السماء سيّدكنا العذماء وهي كصلي من أجل كل العالم؟ طلبت والدة اإلله الفائقة البمكاات .  ”أمى يا أبي القّديس وأمكعد خوفا

أيها الملاع السامااوي، اقابال صاالة كال “ :  من المب يسوع المسيح بأن يقبل صلوات جميع الناس الذين يدعون باسمه القّدوس ويلجأون إلى شفاعكها
بقي القديسان أندماوس وإبيفاناياوس .  ”إنسان يصلّي إليع ويكشفع باسمي طالباً المعونة، فكل من صلّى هكذا ال يخمج من عندي فامغاً بل يُسكجاب له

ظاّل .  مقالابااللذان كأّهال لكأّمل والدة اإلله المصليّة ينظمان طويالً إلى السكم المنشوم فوق الشعب وإلى شعاع المجد اإللهي الذي كاان يالاماع ماثال 
عمة ون السكم منشوماً فوق الشعب طوال وجود والدة اإلله، وعندما اخكفت أصبح السكم غيم ممئي، ولكن بأخذها السكم معها كمكت والدة اإلله بمكة

. أّدى ظهوم والدة اإلله العجائبي وهي كغّطي المسيحيين بسكمها إلى كشجيع وكعزية الموم، فجمعوا آخم قواهم وهزموا أعداءهام.  على الشعب هناع
في كلع الليلة الكاي بساطات فاياهاا والادة اإللاه ساكامهاا فاوق .  لقد عمفت القسطنطينية الكثيم من الشهادات حول حماية والدة اإلله العجائبية وسكمها

عندما كّم إنزال ثوبها في مايااه خالايا  الاقامن :  وقبل هذا سبق وأنقذت والدة اإلله المدينة أكثم من ممة. المصلين في كنيسة فالخيمنا انهزم المسلمون
ظاهامت .   من هجوم الموس الوثنيين األميمين أسكولد وديام ماع جاياشاهاماا 288الذهبي أنقذكها من السكيثيين، وبعد ذلع من المسلمين، ثّم في عام 

وقد زيّن األميم العظيم أندميه بوغوليوبسكي عااصاماكاه باكاناائاس مائاعاة .  في موسيا في القمن الثاني عشم”  سكم والدة اإلله“ الكنائس المكّمسة إلى 
من المفكمض أن أّول الكنائاس الاماكاّمساة لساكام والادة اإللاه هاي الاكاناياساة .  كثيمة على إسم والدة اإلله وهو يدعوها بأن كبسط سكمها على موسيا

وبهّمة هذا األميم القديس كّم إقمام . 1181المشهومة على مسكوى العالم بطمازها المعمامي الكي بُنيت على نهم نيمل في مقاطعة فالديميم في عام 
كان األميم العظيم أندميه طوال حياكه يناضل في سبيل كوحيد أماضي بالده .  عيد سكم والدة اإلله في الكنيسة الموسية في أواسط القمن الثاني عشم

لذلع فانن .  فحان الوقت الذي انقشع فيه ظالم االنقسام .  والكغلب على اإلنقسام بين إماماكها وهو يؤمن إيماناً عميقاً بأن سكم والدة اإلله يحمي موسيا
ناجاد فاي قاماءات .  ” إن والدة اإلله هي بالحقيقة سكٌم لكل الاعاالام“ : عيد سكم والدة اإلله يُفهم على أنه عيد لكل األمض الموسية وللعالم األمثوذكسي

أما خصائص خدمة هذا العيد فككطابق إلى حد كابايام ماع أعايااد والادة .  ” إّن األمض كلها كُقّدم لع الهدايا بما أنع الملكة والدة اإلله“ :  خدمة هذا العيد
لاقاد كاّمات الاعادياد مان .  مع أن عيد سكم والدة اإلله يُعكبم عيداً عظيماً إال أنه ليس من األعياد اإلثاناي عشام.  اإلله من األعياد العظيمة اإلثني عشم

وقد شيّد الشعب الموسي آالف الكنائس على اسم سكم والدة اإلله في كال األمض الاموساياة .  العجائب في األمض الموسية بواسطة سكم والدة اإلله
أشاهام كاناياساة .  ، وانكشمت إيقونات سكم والدة اإلله في كل المدن والقامى الاموساياة فاي كاناائساهاا وأديامكاهاا( ٭٭” بوكموفسكي“ اسمها بالموسي ) 
وكسميكها الشائعة هي كاكدمائية القديس باسايالاياوس الاماغاباوط ) في موسكو هي كاكدمائية سكم والدة اإلله الواقعة في الساحة الحمماء ”  بوكموفسكي“ 

اذكميناا فاي “ :  في عيد سكم والدة اإلله يطلب المؤمنون من ملكة السماء الحماية والمعونة(.   ألن جسد هذا القديس المكباله من أجل المسيح يمقد فيها
ونكّمم عاياد  لناصلواكع أيّكها السيدة العذماء والدة اإلله لئال نهلع من أجل كثمة خطايانا، اسكمينا من كل شّم ومن الهجمات الشميمة، ألنه عليع اككا

ناعاّظاماع أياكاهاا الاعاذماء الافاائاقاة الاقاداساة وناكاّمم ساكامع الشامياف، باماا أّن الاقادياس :  كعظيم لسكم والدة اإلله الفائقاة الاقاداساة. ” سكمع ونعظمع

 ستر والدة اإلله



 

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

 النشرة األسبوعية 
 كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية 

2019 من أيلول الثاني والعشرون  

 القديس الشهيد في الكهنة فوقا -األحد األول من لوقا 

فاي ذلااع الاازماان فاايامااا يسااوع 
 ، ت  اناياساامي واقٌف عند بحايامةج جي
مأيى سافاياناكيايان واقافاكيايان عاناد 
شاااطاالج الاابااحااياامة وقااد انااحاادم 
االااون  ماانااهاامااا الصاايااادون ييااغااسج
الشباع، فدخل إحدى السفيناكايان 
يلااه أن  ، وسااأ وكاااناات لساامااعاااني
، وجلس يُعلّم الجموعي من السفياناة، ولاماا فام   يكباعد قليالً عن البيّمج
اكام لالاصاياد،  ، قال لسمعاني كقدم إلى العُاماقج وألاقاوا شابااكي من الكالمج

اب   فأجاب سمعاُن وقال له يا معلّم إنّا قد كعباناا الالايالي كالماهُ ولام نُصج
شيئاً، ولكن بكلمكجعي أُلقي الشبكة، فلما فعلوا ذلع احكازوا من الساماع 
شيئاً كثيماً، حكى كخّمقت شبككُهم، فأشاموا إلى شمكائجهم في السفينةج 

يكوا ومأليوا السافاياناكيايان حاكاى كاادكاا .  األخمى أن يأكوا ويعاونوهم فأ
. كغمقان، فلما مأى ذلع سمعاُن بطمس خمم عند مكبكيي يسوع قاائاالً 

اخمج  عني يا مّبج فنني مجٌل خاطل، ألن اإلنذهالي اعكماهُ هو وكلم 
ن معه لصيدج السمعج الذي أصابوه، وكذلع أيضاً ياعاقاوُب وياوحاناا  مي

اف  .  ابنا زبدى اللذان كانا مفيقين لسمعان فقال يسوُع لسمعاني ال كاخي
فننع من اآلن ككوُن صائداً الناس، فلما بيليغوا بالسفياناكيايان إلاى الابياّمج 

 .كمكوا كلم شيٍء وكبعوه

 

 الذكرى السنوية لتدشين دير مار ميخائيل في غولبرن 

بمناسبة الذكرى السنوية لتدشين دير مار ميخايل في منطقة غولبرر  

يترأس صاحب السيادة المتروبرولريرا براسريرلريروس جردسريرة الر ر يرل 

 91اإلحترام خدمة القداس اإللريري وكلرو يروم السربرا الرواجر  فريره 

صباحا يليره مراةردة مرمربرة مر   91:11الساعة  2191تشرين األول 

للم يرد مرن الرمرعرلرومراء الرر را  . برنامج ترفييي في رحاب الدير 

 . اإلتصال بسيداء الرعية حيث يو د باصاء للذهاب واإلياب

 

 الحفل الخيري السنوي 

تقيم كنيسة القديس نيقوالوس حرلرلريرا الرخريرري السرنروي وكلرو يروم 

مسرا  فري  0:11الساعة  2191تشرين الثاني  10السبا الواج  فيه 

للم يد من المعرلرومراء الرر را  اإلتصرال   فايرفيلد  -جاعة باراديسو 

  1090090000أو   1090011011على األرجام 

 طروبارية القديس فوقا باللحن الرابع
صمتي مشابهاً للمسل في أحوالهم، وخالايافاةً فاي كاماساياهام، فاوجادتي 

ألجل ذلع كاكاباعاتي كالاماة .  بالعمل الممقاة إلى الثاوميا، أيها الاله  باهلل
الحق باسكقامٍة، وجاهدتي عن اإليمان حكى الدم، أيها الشهيد في الكاهاناة 

 .فكشفع إلى المسيح اإلله أن يخلص نفوسنا. فوكا

 طروبارية القيامة اللحن الخامس 
اماة، الاُماسااوي لاّبج والاّمو ج فاي  الج نيسُجد  للاكي لجنسبّجح  نحُن المؤمنيني وي

اناا.   األزليّةج وعديمج االب كجداء لودج ماني الاعاذماءج لاخاالاصج و  ألنّاهُ ُسامم .   المي
كى بجقيامكجاهج  و  تي ويُنهجضي المي و  لي المي ليبج ويحكيمج سيدج أن  ييعلوي على الصم بالجي

جيدة  .المي

 اللحن الرابع  -قنداق السيدة 
. الوسيطةي لدى الخالقج غيمي المامدودة.  يا شفيعةي المسيحيّيني غيمي الخازية

لباكجنا نحُن الخطأة بل كدامكينا بالمعونةج باماا .  ال كُعمضي عن أصواتج طج
. باادمي إلاى الشافااعاة:  نحان الصاامخايان إلاياعج بانياماان.  أنّعج صالحة

ميعج . يا والدةي اإلله. وأسمعي في الطلبة  .المكشفعةي دائماً بمكّمج

 طروبارية القديس نيقوالوس اللحن الرابع 

ً لإليما  وصورةً للَوداعة  لقدْ أْظيرتَْو أْفعاُل المّقِّ لرعيّتِّو، جانونا

ً لِّإلمساك، أيّيا األُب ورةيُس الكَينةِّ نيقوالوس، لِّذلَو أَحرْزَء  وُمعلِّّما

نى، فتشلّْ  إلى الَمسيحِّ اإلله أْ  يُخلَّص  ْفعة وبالَمْسَكنةِّ الغِّ بالتَواُض ِّ الرِّ

 نلوَسـنا

الاذي .  يا إخوة، إن الذي يثبكنا معكم في المسيح، وقاد مساحاناا هاو هللا
وإني أسكشهد هللا عالاى .  خكمنا أيضا وأعطى عمبون المو  في قلوبنا

ال ألناا نساود .  نفسي أني إلشفاقي عليكم، لم آت أيضا إلى كومناثاوس
. على إيمانكم، بل نحن أعوان سمومكم، ألنكم ثاباكاون عالاى اإلياماان

وقد جزمت بهذا في نفسي، أن ال آكيكم أيضا في غم، ألني، إن كانات 
أغمكم، فمن الذي يسمني غيم من أسبب له الغم؟ وإنما كاكابات إلاياكام 
. هذا بعينه، لئال ينالني عند قدومي غم ممن كان ينبغي أن أفام  باهام

فنني من شادة كاةباة .  وإني لواثق بجميعكم أن فمحي هو فم  جميعكم
وكمب قلب، ككبت إليكم بدموع كثيمة، ال لكاغاكاماوا، بال لاكاعامفاوا ماا 

  .عندي من المحبة باألكثم لكم
 

صربراحرا يرقرام  1:01السراعرة  2191أيلول  22اليوم األحد الواج  فيه 

المرمرحمول الميماس جمرجمس فمر  ممن جداس و ناز السنة لراحة نلس 

أمملكه نوال فمج، أوالده  ميمون، داني، دافياد، تقدمة  . وادي الرجاور
مامع فمج وعيالهم، إبنكه دايانا زوجة غسان نحاس وعائلكها، عاائالاة 
أخيه الممحوم مطانيوس فمج وعموم عائالت فمج، ماوساى وجاماياع 

 فليكن ككره مؤبدا . األهل واألقامب قي الوطن والمهجم 

 

صباحا يرقرام جرداس  1:01أيلول الساعة  21يوم األحد القادم الواج  فيه 

. الررحول سرير جريج ممن بمدبما المكمورةو ناز األربعين لراحة نلس 

 فليكن ككره مؤبدا 

 

مسرا  يرقرام  رنراز  0:11أيلول الساعة  21يوم األحد القادم الواج  فيه 

. الررحومة هيلين صوان طنموس ممن كمفمرحملمدااألربعين لراحة نلس 

 فليكن ككرها مؤبدا 

 

 حفلة الرطرانية 

تقيم المطرانية األنطاكية األرثروككسريرة فري سريردنري حرلرلريرا الرخريرري 

 0:11تشرين األول السراعرة  09السنوي وكلو يوم الخميس الواج  فيه 

يعود ريعيا إلتمام أعمال الربرنرا  .  فايرفيلد   -مسا  في جاعة الباراديسو 

لرلرمر يرد .  مقبل كنيسة القديس نيقوالوس بانشبول  Youth Centerفي 

 . من المعلوماء الر ا  اإلتصال بكينة الكنيسة 

  الرسالة اإلنجيل الرقدس 

 فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس فصل شريف من بشارة القديس لوقا اإلنجيلي البشير

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


