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St Nicholas Antiochian Orthodox Church 

Sunday th of August  

Thirteenth Sunday after Pentecost & Thirteenth Sunday of Matthew  

TROPARION OF THE RESURRECTION TONE    

Having learned the joyful message of the Resurrection from the angel the women disciples of the Lord cast from them their 
parental condemnation. And proudly broke the news to the Disciples, saying  Death hath been spoiled  Christ God is risen, 
granting the world the Great Mercy.   

TROPARION ST.NICHOLAS TONE  KONTAKION NATIVITY TONE    

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.  

By your holy nativity, O pure one, Joachim and Anna were 
delivered from the reproach of barrenness  and Adam and Eve 
were delivered from the corruption of death  your people do 
celebrate it, having been saved from the stain of iniquity, 
crying unto You  The barren does give birth to the Theotokos, 
who nourishes our life.  

SERVICE VARIATIONS 

O Lord, how marvellous are Your  works. In wisdom have You made them all. Bless the Lord, O my soul!  

Brethren, be watchful, stand firm in your faith, be courageous, and be strong. Let all that you do be done in love. Now, breth-
ren, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the ser-
vice of the saints  I urge you to be subject to such men and to every fellow worker and labourer. I rejoice at the coming of 
Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence  for they refreshed my spirit as well as 
yours. Give recognition to such men. The churches of Asia send greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their 
house, send you hearty greetings in the Lord. All the brethren send greetings. Greet one another with a holy kiss. I, Paul, write 
this greeting with my own hand. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come! The grace of the 
Lord Jesus be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen.  

The Reading from the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. : -   

The Reading from the Gospel of St. Matthew. : -   

The Lord spoke this parable  There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine 
press in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. When the season of fruit drew near, he 
sent his servants to the tenants, to get his fruit  and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned an-
other. Again he sent other servants, more than the first  and they did the same to them. Afterward he sent his son to them, 
saying, They will respect my son.  But when the tenants saw the son, they said to themselves, This is the heir  come, let us 
kill him and have his inheritance.  And they took him and cast him out of the vineyard, and killed him. When therefore the 
owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?  They said to him, He will put those wretches to a miserable 
death, and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons.  Jesus said to them, Have you 
never read in the Scriptures  The very stone which the builders rejected has become the head of the corner  this was the 
Lord s doing, and it is marvellous in our eyes?   

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 

No matter how much we may study, it is not possible 
to come to know God unless we live according to His 
commandments, for God is not known by science, but 
by the Holy Spirit. Many philosophers and learned 
men came to the belief that God exists, but they did not 
know God. It is one thing to believe that God exists 
and another to know Him. If someone has come to 
know God by the Holy Spirit, his soul will burn with 

love for God day and night, and his soul cannot be bound to any  
earthly thing. 

-St. Silouan the Athonite, Writings, VIII.3 

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



WEEKLY ANNOUNCMENTS  

Beheading of the Holy and Glorious  Prophet,  Forerunner and Baptist John 

UPCOMING TALKS 

Date:  Sunday nd of September 

Topic:  Lord Jesus, have mercy  
Speaker:  Victoria Baghos 

The divine Baptist, the Prophet born of a Prophet, the seal of all the Prophets and beginning of the Apostles, the      

mediator between the Old and New Covenants, the voice of one crying in the wilderness, the God-sent Messenger of 

the incarnate Messiah, the forerunner of Christ's coming into the world Esaias   Mal.   who by many miracles 

was both conceived and born  who was filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb  who came forth like 

another Elias the Zealot, whose life in the wilderness and divine zeal for God's Law he imitated  this divine Prophet, 

after he had preached the baptism of repentance according to God's command  had taught men of low rank and high 

how they must order their lives  had admonished those whom he baptized and had filled them with the fear of God, 

teaching them that no one is able to escape the wrath to come if he do not works worthy of repentance  had, through 

such preaching,  prepared their hearts to receive the evangelical teachings of the Saviour  and finally, after he had pointed out to the people the very 

Saviour, and said, "Behold the Lamb of God, Which taketh away the sin of the world" Luke -  John  - , after all this, John sealed with his 

own blood the truth of his words and was made a sacred victim for the divine Law at the hands of a transgressor.. This was Herod Antipas, the        

Tetrarch of Galilee, the son of Herod the Great. This man had a lawful wife, the daughter of Arethas or Aretas , the King of Arabia that is, Arabia   

Petraea, which had the famous Nabatean stone city of Petra as its capital. This is the Aretas mentioned by Saint Paul in II Cor. . Without any 

cause, and against every commandment of the Law, he put her away and took to himself Herodias, the wife of his deceased brother Philip, to whom 

Herodias had borne a daughter, Salome. He would not desist from this unlawful union even when John, the preacher of repentance, the bold and aus-

tere accuser of the lawless, censured him and told him, "It is not lawful for thee to have thy brother's wife" Mark  . Thus Herod, besides his other 

unholy acts, added yet this, that he apprehended John and shut him in prison  and perhaps he would have killed him straightway, had he not feared 

the people, who had extreme reverence for John. Certainly, in the beginning, he himself had great reverence for this just and holy man. But finally,  

being pierced with the sting of a mad lust for the woman Herodias, he laid his defiled hands on the teacher of purity on the very day he was celebrating 

his birthday. When Salome, Herodias' daughter, had danced in order to please him and those who were supping with him, he promised her -- with an 

oath more foolish than any foolishness -- that he would give her anything she asked, even unto the half of his kingdom. And she, consulting with her 

mother, straightway asked for the head of John the Baptist in a charger. Hence this transgressor of the Law, preferring his lawless oath above the     

precepts of the Law, fulfilled this godless promise and filled his loathsome banquet with the blood of the Prophet. So it was that all-venerable head, 

revered by the Angels, was given as a prize for an abominable dance, and became the plaything of the   dissolute daughter of a debauched mother. As 

for the body of the divine Baptist, it was taken up by his disciples and placed in a tomb Mark   - . Concerning the finding of his holy head, see 

February  and May . 

BEHEADING OF ST JOHN THE  
BAPTIST FEAST 

Under the Patronage of His Eminence  
Metropolitan Archbishop Basilios Kodseie  and on the 
occasion of the Feast  of the Beheading for St John the 
Baptist , on Tuesday the  th August  at :  PM a 

Vesper Service will be held at St John the Baptist 
Church Campsie. 

NATIVITY OF THE THEOTOKOS  
ANNUAL FESTIVITIES 

Under the Patronage of His Eminence, Metropolitan  
Archbishop Basilios Kodseie you are invited to the annual 

festivities to celebrate the Nativity of the Most Holy  
Theotokos at St Mary’s Mays Hill   Burnett Street, 

Mays Hill. 
Vespers followed by fellowship  on Friday the th of 

September at :  pm at St Mary’s Mays Hill. 
St Mary’s Twilight Festival on Saturday the nd of  

September at : pm till late. For further information 
please contact Fr George Saad or any Parish Council  

member or St Mary’s Mays Hill  on   . 



ا   ع يس يوحن ال أس الق  قطع 

: يل  مقّدم م۰ن قيم۰ ع الج س أنتيب۰س المعين من الر د طع رأسه ك۰ن هير اآلمر ب
س الكبير. حك كم م۰ بين الع۰مين  د ابن هير ه ج من    ٩٣. ٤البيري۰،  . تز .۱

دي۰ ك۰ن۷ امرأة أخيه  اجه ألن هير دي۰. ل تكن الشريع۶ تجيز ز ۰ هير امرأة اسم
يبس. ق۰   في ر في ل نيتيس، المذك تراخ ري۶  يبس رئيس الربع ع إيط ، ٩:٩هذا ه في

دي۰ ابن۶ هي  يبس ك۰ن قد أنج۱ من هير ۶ أبيه ال أمه. في س من ج د ه أخ هير
دي۰".  ۰ بـ "ابن۶ هير ف عن ط معرَّ ، ف رة في األن۰جيل ب۰الس مي غير مذك مي. س۰ل س۰ل
رة  س. تنص الشريع۶ صراح۶: "ع سي س ي د فالفي خ الي رد لدى المۧرِّ  ۰ اسم

يين  (،  "إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذل ٧١:٧١امرأة أخي ال تكشف" )ال
يين     (.١٧:١٢نج۰س۶" )ال

دس: ير حن ل بيخ القّديس ي ن ل    ت س: "ال يحل أن تك د ير ل ل حن۰ ي ك۰ن ي
" )مرقس  ق۰ ٧١:١امرأة أخي ۰ )ل ع ر التي ك۰ن ي بخه لجميع الشر ي  )٧٣:٩ ۷ (. فحن

در )مرقس  ل ت ه  ت أراد۷ أن ت يه  دي۰ ع ه؟ "ألن ٧٣:١هير ت در أن ت (. لم۰ذا ل ت
ظه" )مرقس  ك۰ن يح قديس  حن۰ ع۰لم۰ أنه رجل ب۰ر  ۱۰ ي س ك۰ن ي د ( مت ١٢:١هير

طرحه في السجن من  ه  ث أ حن۰  س: "أمس ي د ل إن هير ال آخر. ي ل ق ي ي اإلنجي
دي۰" )مت  حن۰ لكنه "خ۰ف ٧٤:٩أجل هير تل ي س أراد أن ي د ل أيض۰ إن هير ي  .)

دي۰ تتحين ٧٤:١من الشع۱ ألنه ك۰ن عنده مثل نبي" )مت  (. رغ ذل ك۰ن۷ هير
" )مرقس  اف ص منه إل أن ك۰ن "ي م رص لتتخ اء ١٧:١ال ( تمكن۷ فيه من إر

.۰ ي    غ

يل" )مرقس  األمر بقطع رأسه: ه الج جن ف  اد األل ق س. صنع الم عش۰ء "لعظم۰ئه  د في العش۰ء ١٧:١ذل الي ك۰ن ي ميالد هير  .)
۰ )مت  ب۷ يعطي م۰ ط س أنه م عد ب من ث  المتكئين معه.  س  د سط فسر۷ هير رقص۷ في ال دي۰  ۷ ابن۶ هير ( "حت نصف ٧٤:١دخ

كتي" )مرقس  حن۰ المعمدان" )مرقس ١٩:١مم ۰ل۷ رأس ي ۱. ف ۰: م۰ذا أط سۦل۷ أم ۰ خرج۷ " ل إن (، ع حد تعبيره. النص في مرقص ي
۰ )مت ١٤:١ ن۷ من أم ي أن االبن۶ ك۰ن۷ قد ت ق۷ ٧٤:١(، فيم۰ يبد مت اإلنجي ۱ أج۰بته ل م۰ تط ۰ م س بۦن يعطي د (. لذل ح۰لم۰ أقس هير

حن۰ المعمدان" )مت  ن۰ ع طب رأس ي ۶ الشع۱   (. هذا أحزن الم حزن۰ شديدا. لم۰ذا؟ ربم۰ ألنه ٧٤:١بسرع۶: "أعطني ه خ۰ف الع۰قب۶ من ج
ر )مرقس ٧٤:١)مت  يسمعه بسر قره  ي ۰به  ربم۰ ألنه ك۰ن ي المتكئين معه" )مت ١٢:١(  جد ٧٤:٣(. أن يكن فإنه، "من أجل األقس۰   ،)

أمر أن يۧت برأسه )مرقس  أرسل سي۰ف۰  كال الم ال يرد، فۦمر أن يعط  عد،  ۰ء بم۰  سه مجبرا ع اإلي قطع ١:١١ن (. فمض السي۰ف 
ض ا جثته  رفع ا  م۰ "سمع تالميذه ج۰ء ۰. ف الصبي۶ أعطته ألم صبي۶  أعط۰ه ل حن۰ في السجن. ث أت برأسه ع طب  هرأس ي ۰ في ع

ع. فإنه إذ ١٣:١قبر" )مرقس  حن۰ في معرض الكال ع يس ق۰ فۦش۰ر إل قطع رأس ي يَّين. أم۰ ل مرقص اإلنجي افين۰ به كل من مت  (. هذا م۰ ي
ع إنه ي نه عن يس ل إذ تن۰ه إليه م۰ ك۰ن الن۰س ي ا۷ التي ك۰ن۷ تجر ع يديه،  ال ع  س الم جميع م۰ ك۰ن من يس د غ هير ۰ حن ب

حن۰ أن۰ قطع۷ رأسه. فمن ه هذا الذ  ق۰ل: "ي ، ارت۱۰  دم۰ء ق۰ ر أ نبيٌّ من ال ي۰ ظ ا۷، أ إنه إي ع عنه مثل هذا. أسمالمعمدان، قد ق۰ من األم
۱ أن يراه" )ل ۷. لذل  ٣:٣ك۰ن يط حن۰ ق۰ من الم ع ه ي س ه الذ ظن أن يس د مرقص يعطي۰ن االنطب۰ع أن هير (. هن۰ يش۰ر إل أن مت 

ا۷" )مت  لذل تعمل به ال ا۷  حن۰ المعمدان. قد ق۰ من األم م۰نه: "هذا ه ي ، أنه ق۰ل لغ ، في مت ل في إنجيل ١:٧٤ج۰ء عن الم ال  .)
ذا )مرقس   ( ٧٤:١مرقس شبيه ب

ء: ال اآلب حن۰ المعمدان من أق م۰نه: "هذا ه ي س لغ د ل هير حن۰ الذهبي ال في ق ديس ي ف۰ في آن، …” يعتبر ال خ قف الم "إجالال  أن في م
۰. من  ن يمدح  ۶ ضي ن ب۰ل بيخه له. حت األشرار يعجب حن۰ فيه رغ ت تۦثير ي  ۶ ضي س دليال ع عظم۶ ال د ۰ب۶ هير ، في نظر هن۰أن في م

دي  يم۰ أضح۷ ابن۶ هير كر. ف السُّ ۷ قديسن۰ أن يشير إل مك۰ئد الشرير من خالل الرقص  ال ي س.  د ، حزن هير رط۶ من خالل ۰ مالذهبي ال ت
ه، خ المجد الب۰طل، قسم۰ جع الخالع۶  س، بتۦثير الخمرة  د ۰ الت۰ريخ، أط هير ن۰عته، الفالرقص في جريم۶ من أبشع الجرائ التي تحدث عن ۰ ل

ي م له اإلنجي ر. ق۰ل: "م۰ ك۰ن ي حن۰ بسر س لي د س ب۰الم۰س في شۦن سم۰ع هير ري ديس غريغ رد ال أ اليد النس۰ء.  إن  رقسق۰تال ألعظ م
له بداعي ف۰ئدته اء لكنن۰ نتن۰ حي۶. نشعر بمرارة الد ي۶ يحصل م۰ ين۰قض التع۰لي الر حن۰ معن۰ه: في األد س ك۰ن يسمع لي د م۰ فيم۰ يتع . أهير

س يسمع ل د . ربم۰ ك۰ن هير ۰ ل ت ۰ بسب۱ عدا ن ب ن ب۰لرغب۷۰ الشريرة ال يت ي عذب۶ لكن الذين يشتع حي۶ ف ي البداي۶ )مرقس ه فب۰لتع۰لي الر
ك۰ن يخ۰ف من الجمع )مت ١٢:١ تل.  دي۰ من أجل ال ات مع هير لي۶  بيخ فنسي النص۰ئح األ رت بل ٧٤:١(... لكنه كره الت ( ال بسب۱ إمك۰ني۶ ث

س يح۱ المجد فخ۰ف من حك الجمع، لذل د ك۰ن هير رة  حن۰ مش ۶ ي نه نبي۰. ك۰ن۷ فضي ا يعتبر يه، ألن ك۰ن د ك۰ بسب۱ مجرد حكم ع ن ي
حن۰ ظ۰هري۰. ل: "يع۰ني ذهنن۰ ) المديح لي تۦثيره فين۰ ي س عن المجد الب۰طل  ري ديس غريغ هذا المرض! فمع أنه أبدع من  ...)Nousفي حديث ال

احد، م خيم۶. هكذا فإن كل  اق۱  ع ۰د إل أعم۰ل ش۰ذة  اء، عندم۰ ينجذ۱... من المجد الب۰طل... ي ط۰ ع األه متس ك۰  خطيئ۶ ستعهللا م بد ل
حن۰ رافض۰ أن يسمع له س بي د ، كم۰ فعل هير ل األمر. لذا يحبسه )يحبس ضميره(، بمعن بَّخ من ضميره يتض۰ي أ ا۷، عندم۰ ي ير ، غالش
س، عنده هي فكر الخطيئ۶ الك۰من في الن دي۰،  ر هير ا۷ بحض يه الش ط ع عندم۰ تتس ال الن۰هي۶ عن الخطيئ۶.  نتزع ۰ تمريد أن يتبع األق

س ب۰ل د ير م۶ هللا كم۰ حصل ل لك دس  كت۱۰ الم ض۰ ل ه ن ت ت يه  ضي ع س أ الضمير فت ع في الن ا۷ هذه كال النعم۶ المزر حن۰نسالش ”. ب۶ لي
: . مالحظ س بقر البحر المّي خير ع م بق جرى في ق  ُيذكر أّن قطع رأس الّس

ن في فرنس۰ سن۶   س الم إل لي د ي هير ۰ي۶ ن دي۰. كم۰ يش۰ر إل أن عيد قطع رأس الس۰ب المجيد جرى ٩٣في الن إل هن۰ تبعته هير  
ه ي ص بخالف س۰ئر األعي۰د. في قندا اال م۶.  ل إل ر بالد الغ۰ل )فرنس۰( ث انت سطنطيني۶  ل األمر، في ال ۰ل به، أ ۰ل بعيده ترتل حتاالحت

ص...".  ذين في الجحي بمجيء المخ ي ليكرز ل  الكنيس۶ فيم۰ ترتل: "إن قطع رأس الس۰ب المجيد ص۰ر بتدبير إل

حّن المعمدان  بق المجيد ي رّي قطع رأس الّنبّي الكري الّس ب ر۷  طر ۰دة الر۱، ألن ظ ي ش ۰ الس۰ب تك تذك۰ر الصدي ب۰لمديح، فۦن۷ أي
را، بشر۷ ا لذل إذ ج۰هد۷ عن الح مسر ا ه به.  ۷ أن تعمد في المج۰ر من كرز ۶ أشرف من كل األنبي۰ء، إذ قد استۦه ي ن في الجحي لذيب۰لح

الم۰نح إي۰ن۰ الرحم۶ العظم  ،  .ب۰إلله الظ۰هر ب۰لجسد، الرافع خطيئ۶ الع۰ل

دي۰ الط۰لب۶ ال القنداق  تنتح۱ إذن هير ص، ف ذين في الجحي بمجيء المخ ي. لكي يكرز ل ل المخ۰لف تإن قطع رأس الس۰ب المجيد ص۰ر بتدبير م۰ إل
قتي۶ ۰ ب۰لحر أحب۷ الحي۰ة ال ال أحب۷َّ الحي۰ة األبدي۶، لكن ۰ ل تۧثر شريع۶ هللا  شريع۶، ألن  .ل
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وعية  النشر األس
كسية ثو كية األ س األنط يس نيقوال  كنيسة الق

العشر من آ  دس  4850الس  

لث عشر بع العنصر   األح الث

ر  ح طه بسي۰ج  َّ ح ۱ُّ هذا المثل. إنس۰ن ر۱ُّ بي۷ غرس كرم۰  ق۰ل الرَّ
مممر  ان الثَّ م۰ قر۱ أ س۰فر. ف  ۶ َّمه إل عم س بن برج۰  فيه معصرة 
ا بعمضم۰  د ج ۶ عبيده  ا ثمره. فۦخذ العم ۶ ليۦخذ أرسل عبيده إل العم
لميمن  َّ ا بعض۰. فۦرسل عبيدا آخمريمن أكمثمر ممن األ رجم ا بعض۰  قت
ن ابمنمي.  م۰بم في اآلخر أرسل إلي ابنه ق۰ئال سميم  . ا ب كذل فصنع
مه  متم َّ نم م ارث، هم : همذا هم الم م ا فيم۰ بين ۶ االبن ق۰ل م۰ رأى العم ف
ه. فممم۰ذا  م قمتم ه خ۰رج المكمر  أخرج ه  لي ع ميراثه. فۦخذ نست
 ِّ يس لئ األردي۰ء أردأ هال  ا له إنَّه ي أ ۰ل ۶. ف لئ العم عل بۦ ي
ع، أمم۰  ۰ل ل يسم انه. ف ن له الثَّمر في أ ۶ آخرين يۧد الكر إل عم
ن هم صم۰ر رأسم۰  قرأت قطُّ في الكت۱ أنَّ الحجر المذ رذلمه المبمنم۰ۧ

ه عجي۱ في أعينن۰  ۱ِّ ك۰ن ذل  ي۶، من قبل الرَّ زا  ل
 

 عيد األ 

مل عشم۰ء  س حم ال م مديمس نميم ي جمعي۶ سيدا۷ ال بمن۰سب۶ عيد األ۱ ت
اقع فيه  مسم۰ء فمي  2:11الس۰ع۶  8132آ۱  13ذل ي الجمع۶ ال

م۷۰ المرجم۰ء   Summerland - Punchbowlق۰ع۶  مزيد من المع ل
 1313131011...  1333131211اإلتص۰ل بسيدا۷ الرعي۶ 

 

 

الدة اإلله   عيد ميالد السيدة 

الدة اإلله يمتمرأس صم۰حم۱ السميم۰دة  بمن۰سب۶ عيد ميالد السيدة العذراء 
كسر الخممس   ۱ س الجزيل اإلحترا صالة الغر ي لي۷ ب۰سي ب المتر
اقمع  ذل ي الجمممعم۶ الم خبزا۷ في كنيس۶ ميالد السيدة ) ميريالند ( 

ل  1فيه  يه م۰ئدة محب۶ .  0:11الس۰ع۶  8132أي  مس۰ء  . ي

مة اللحن  ية القي ب  الرابعطر

ء الجدَّ  حن ال ج،  م ال ي ل ال ال ب ن من ال َّ ا ال تع ي َّ ت  إ

 . ح العظ لم ال ً الع نح سيح اإلله م ق ال و  ي ال .  س ئال ق ا  سل مفت ن ال  خ

حن الرابع  - د ميالد السيدةقنداق عي  ال

 ۷ اء ممن فسم۰د الممم حم آد  م۰.  م ر أطم حن۶َّ من ع۰ر الع اكي  إنَّ ي
َّمص ممن  ه يعيِّد شمعمبم إذ قمد تمخم ۰. ف دس، ي۰ ط۰هرة، أعت لد الم بم

الدة اإلله المغذي۶ حي۰تن۰ د  ، الع۰قر ت  صم۶ الزال۷. ص۰رخ۰ نح

 

س اللحن الرابع يس نيقوال ية الق ب  طر

اع  و ً ل صو ً لإلي  نون عيتك، ق تك أفع الحقِّ ل د أظ ل
لك أح  س، ل وال ن ني ئيس ال ، أي األ  ً لإلمس ِّ مع
ص  سيح اإلله أ ي ، فتشفع إل ال ن الغن س ل ب فع  لتواضع ال ب

.  نفوسـن

 

  

ا، د ا رجم۰ال، تشمدَّ ن ا ع اإليم۰ن، ك ا، اثبت ر ة اس لمتمكمن  ي۰ إخ
۰ ب۰لمحب۶َّ. ُّ رك ك ن بميم۷  أم ة بم۰ أنَّك تعرف ۰ اإلخ ۱ إليك أيُّ أط

مم لممخممدممم۶  ممسمم ا أنمم ممصمم قممد خصَّ رة أخمم۰ئمميمم۶  ممه بمم۰كمم مم۰نمم۰س أنَّ اسممتمم
ديسين، ن   ال لمكملِّ ممن يمعم۰ ا أنت أيضم۰ لمممثمل همۧالء  أن تخضع

س ألنَّ  يتع۱. أخم۰ئمكم نم۰تمس  فمرتم م۰نم۰س  ر است إني فرح بحض
ه، ، هۧالء قد جبر ص۰نك ا مثل  ن ، ف۰عرف احك أر حي  ا ر فۦراح

۱ِّ كمثميمرا أكميمال  هۧالء. يك في المرَّ ِّ ع يك كن۰ئس آسي۶. يس ِّ ع تس
م۰. الكنيس۶ التي في بيت  ۶َّ ا  برسك ِّممم ة. سم يك جميع اإلخ ِّ ع يس

س۶. دَّ ۶ م ب لس، بعضك ع بعض ب ال بيد أن۰ ب إن ك۰ن أحمد  السَّ
زا. مم۰ران أثم۰. مر يكن مم ع المسيح ف منم۰  ال يح۱ُّ ربَّن۰ يس نمعممم۶ ربِّ

. ع المسيح معك ع. آمين. يس  محبَّتي مع جميعك في المسيح يس

 

اقع فيه  ع  6102آ  62الي األحد ال حب  1::0الس م۰ صببب يم
رج نم۰صميمف ممن  مس المممرحم جم جن۰ز األربعين لراح۶ ن قداس 

الده اميمن، الميم۰س،  ن في استرالي۰ أ رة.الداع ن الك   Porshaأمي
الديه لي اني۷ ن۰صيف،  انط الميم۰س ، ن۰فذ  ميمالد  ني  ته: ط اخ

جم۶  ۰، دانيم۰ال ز ت ع۰ئ يد طربيه  ج۶ داي لين ز ، ب عي۰ل ن۰صيف 
۰ ت ع۰ئ مد فم۰رس ، داني مب۰ر  م۶ المممرحم فم م ارمم عم۰ته ممنمتم

۰ ت م۰، ع۰ئ متم عم۰ئم رج سمرحم۰ن  ۶ المرحم جم ديم۷ ، ن۰دي۰ ارم ا
۰ ت ع۰ئ ج۶ عدن۰ن نعم۶  ى ن۰صيف، حن۰ ن۰صيف، ز ابن خم۰لمه ، فد

عممم عم۰ئمال۷ نم۰صميمف، نمجم۰ر،  اتمه،  اخم ته  ع۰ئ حبي۱ رز 
، ممرضمعم۶، سم۰سميمن،  ، ف۰رس، سرح۰ن، نعم۶، رز طربيه، مب۰ر

مجمر الممم طمن  األق۰ر۱ في ال ل  ال د  بيبكبن ذكبر    .داللي، شح فب
 مؤبدا 

 

اقع فيه  د ال ل  6ي األحد الق ع  6102أي حب  1::0الس صببب
نمي ممن  ر أنمد س المرح تميمد جن۰ز األربعين لراح۶ ن ۰ قداس  ي

سطين.  يكن ذكر  مؤبدا ي۰ف۰. ف  ف

 

حن المعمدان   عيد قطع رأس القديس ي

حمنم۰ المممعمممدان يمتمرأس صم۰حم۱  ديس يم بمن۰سب۶ عيد قطع رأس ال
 ۱ س المجمزيمل اإلحمتمرا صمالة المغمر ميم لي۷ ب۰سي ب السي۰دة المتر

حن۰ المعمدان  ديس ي كم۰ممبمسمي  -كسر الخمس خبزا۷ في كنيس۶ ال
اقع فيه   مس۰ء .  1:11الس۰ع۶  8132آ۱  82ذل ي الثالث۰ء ال

س  ق لة اإلنجيل ال   الرس

هر ي الط شير التل يس متى اإلنجيلي ال نثوسفصل من  فصل شريف من بش الق لى إلى أهل كو يس بولس الرسو األ لة الق  س


