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SERVICE VARIATIONS 

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

The Reading from the Epistle of St.Paul to the Hebrews (11:33-12:2) 

God is wonderful among His saints. Bless God in the congregations.  

Brethren, all the saints through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths 

of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, 

put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept   

release, so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and scourging, and even chains and 

imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were killed with the sword; they 

went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated—of whom the world was not                      

worthy—wandering over deserts and mountains, and in dens and caves of the earth. And all these, though well     

attested by their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart 

from us they should not be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us 

also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set   

before us, looking to Jesus the pioneer and perfection of our faith. 

The Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. (10:32-33, 37-38; 19:27-30)  

The Lord said to His disciples, “Everyone who acknowledges Me before men, I also will acknowledge before my Father Who 

is in heaven; but whoever denies Me before men, I also will deny before My Father Who is in heaven. He who loves father or 

mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me; and he who 

does not take his cross and follow Me is not worthy of Me.” Then Peter said in reply, “Lo, we have left everything and      

followed Thee. What then shall we have?” Jesus said to them, “Truly, I say to you, in the New World, when the Son of Man 

shall sit on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. 

And every one who has left houses or brothers or   sisters or father or mother or wife or children or lands, for My Name’s 

sake, will receive a hundred fold, and inherit eternal life. But many that are first will be last, and the last first.”  

DONATION DETAILS  

St Nicholas General Account   

(for pledges and donations) :  

 

.BSB 062 141  

.AC 10026336  

St Nicholas School Building Fund  

(for Tax deductible  donations) :  

 

.BSB 062 301  

.AC 1038 4475  

TROPARION OF THE RESSURECTION (TONE 8) APOLYTIKION OF ALL SAINTS (TONE FOUR)  

From the heights You did descend, O compassionate One, 
and You did submit to the three-day burial, that You might 
deliver us from passion; You are our life and our 
Resurrection, O Lord, glory to You. 

Your Church, O Christ God, has regaled herself in the blood of 
Your Martyrs throughout the entire world, as in porphyry and 
purple. Through them she lifts her voice crying: Turn with Your 
compassion toward Your people, and grant peace to Your city, 
and to our souls the Great Mercy. 

TROPARION—ST.NICHOLAS (TONE 4) KONTAKION OF ALL SAINTS (TONE EIGHT)  

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 

As first-fruits of our nature to the Planter of created things, the 
world presents the God-bearing martyred Saints in offering unto 
You, O Lord. Through their earnest entreaties, keep Your Church 
in deep peace and divine tranquility, through the pure 
Theotokos, O You Who are greatly merciful.  



WEEKLY ANNOUNCMENTS  

UPCOMING TALKS 

 

Date:  TONIGHT 

Topic: Living the Trinity 

Speaker:  Deacon Phillip 

Saba 

 

Date: Sunday 10th of June 

Topic:  Look up to the heavens 

Speaker:  Mario Baghos 

 

Date: Sunday 17th of June 

Topic: The Bridge of Diamond 

Speaker:  Jason Isreal 

Bible Studies is held at the church 

house every Thursday night at 7:15pm. 

The Sunday of All Saints 

Antiochian Orthodox Stewards are 

taking registrations now for children 

ages 8 years and above ! 

For more details please call Antoinette 

on 0412260564 

Honouring the friends of God with much reverence, the Prophet-King David 

says, "But to me, exceedingly honourable are Thy friends,                          

O Lord" (Ps.138:16). And the divine Apostle, recounting the achievements 

of the Saints, and setting forth their memorial as an example that we might 

turn away from earthly things and from sin, and emulate their patience and    

courage in the struggles for virtue, says, "Wherefore seeing we also are 

compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every 

burden, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with     

patience the race that is set before us" (Heb. 12:1). 

This commemoration began as the Sunday (Synaxis) of All Martyrs; to 

them were added all the ranks of Saints who bore witness (the meaning of 

"Martyr" in Greek) to Christ in manifold ways, even if   occasion did not    

require the shedding of their blood. 

Therefore, guided by the teaching of the Divine Scriptures and Apostolic 

Tradition, we the pious honour all the Saints, the friends of God, for they 

are keepers of God's commandments, shining examples of virtue, and benefactors of mankind. Of course, we honour 

the known Saints especially on their own day of the year, as is evident in the Menologion. But since many Saints are       

unknown, and their number has increased with time, and will continue to increase until the end of time, the Church has 

appointed that once a year a common commemoration be made of all the Saints. This is the feast that we celebrate 

today. It is the harvest of the coming of the Holy Spirit into the world; it is the "much fruit" brought forth by that "Grain 

of wheat that fell into the earth and died" (John 12:24); it is the glorification of the Saints as "the foundation of the 

Church, the perfection of the Gospel, they who fulfilled in deed the sayings of the Saviour" (Sunday of All Saints,    

Doxasticon of Vespers). 

In this celebration, then, we reverently honour and call blessed all the Righteous, the Prophets, Apostles, Martyrs, 

Confessors, Shepherds, Teachers, and Holy Monastics, both men and women alike, known and unknown, who have 

been added to the choirs of the Saints and shall be added, from the time of Adam until the end of the world, who have 

been perfected in piety and have glorified God by their holy lives. All these, as well as the orders of the Angels, and 

especially our most holy Lady and Queen, the Ever-virgin Theotokos Mary, do we honour today, setting their life be-

fore us as an example of virtue, and entreating them to intercede in our behalf with God, Whose grace and boundless 

mercy be with us all. Amen. 

Quote of the Week 

This is love:  not that we loved God, 

but that he loved us and sent his 

Son as an atoning sacrifice for our 

sins. 

- 1 John 4:10 



 القديسون

 الشموع 

ُّم عبادةً لهم ُم القّديسين بأنَّها تقد  ّ هل كنيستُنا تعبُُد القّديسين حقّاً؟ .  َمن ُهم القّديسون؟ ولماذا هم موجودون؟ هناك كثيرون يتّهمون الكنيسةَ التي تكر 
 لهم  كما ناتٍ وماذا نعني بتكريم القّديسين ورفاتهم وبقاياهم وما تركوا وراَءهم على األرض  من أمتعٍة وثياٍب وأشياَء أَخر؟ نرى في الكنيسة  أيقو

ي ّد  والسَّيدة.  هناك أيقوناٌت لوالدة  اإلله  وليسوع المسيح ما .  يقوم المسيحيُّ بالسجود  أليقوناتهم والكاهُن بتبخيرها كما يحصل تماماً أمام أيقونات السَّ
ليَس : "نقول في األسبوع العظيم  المقدَّس.  هذا العَجب؟ هذه الممارسةُ إنما هي شوكةُ االت ّهام  التي ينخزنا بها بعضهم لكي يجعلوا من إيماننا بدعة

يقول الربُّ في سفر .  إذاً في ليتورجيّتنا ننسُب القداسةهلل فقط  وهذا مبدأٌ كتابيّ ( .  2:2صم  1أنظر " )قّدوٌس مثل إلهنا وليس عادٌل يا ربُّ سواك
ْصَر ل يَُكوَن لَُكْم إ لًها : "الّّلويّين ْن أَْرض  م  ي أَْصعََدُكْم م  بُّ الَّذ  يَن ألَن ّي أَنَا قُدُّوسٌ . إ ن ّي أَنَا الرَّ ّيس  فهذه اآلية تبي ّن عّلقة هللا (. 54: 11ال " )فَتَُكونُوَن ق د 

. إذَن  فالقداسةُ ليست مستحيلة على البشر.  بالمختصر   الربُّ نفسه يطلُب منّا أن نكون قّديسين. باالنسان واالنسان  باهلل وعّلقة قداسة اإلنسان باهلل
. كانت أرَض الُمتعة ولكن أيضاً كانت أرَض العبوديّة.  فمصُر هي صورةٌ للخطيئة.  فالرّب هو أصعدنا من أرض مصر.  هي دعوةُ هللا  لنا جميعًا

: ففي سفر  الّّلويّين نفسه يقول.  وعندما يلحُظ اإلنساُن ذلك  عندها يدعوه هللا للقداسة  أي أن يلتصق به. الخطيئةُ تستعبُد اإلنساَن وهللا يخلّصه منها
ُّسُكمُ .  فَأَتَقَدََّس ف ي َوَسط  بَن ي إ ْسَرائ يلَ "...   بُّ ُمقَد  فبنو إسرائيل هم أعضاء الكنيسة  التي تجتمُع كلُّها إلى واحد  أي إلى هللا  (.  22:  22ال " )أَنَا الرَّ
ّسنا هللا؟ بالروح القدس .  فإنّه واضٌح أّن هللا هو الذي يقد ّس.  لتتّحد به ففي المعموديّة  نقول على غرار (.  2:  1كو  1" )في المسيح يسوع"كيف يقد 

"الّرسول بولس يحَ  :  يح  قَْد لَب ْستُُم اْلَمس  يَن اْعتََمْدتُْم ب اْلَمس  ذ 
)ألَن ُكلَُّكُم الَّ ً (.  22:  2غل "  قد رفع بشريّتنا على .  يسوع المسيح هو إلهٌ وإنساٌن معا

ّدهُ وقدََّسهُ وأجلسه عن يمين اآلب ؛ ماتوا مع المسيح وقاموا .  الصليب معه ومات بالجسد وأقامه من الموت ومجَّ فالقّديسون هم قّديسون بالمعموديّة 
لهيّات. معه لهذا يتوّجه الّرسول بولس  . ومن يلبس  المسيح يَُكن قد لبس القداسة بواسطة الروح القدس وفعّاليّته وقّوته. نكروا الدنيويّات وعشقوا اإل 

ويقصد بهذا أنَّ جسد يسوع المسيح .  يقول الكاهن في القّداس اإللهيّ "  القدسات للقّديسين". "قّديسين"في رسائله كلّها  إلى المؤمنين مناديًا إيّاهم 
دين الذين اختاروا المسيح وتبعوا خطاه وهم دوًما يسمحون للروح القدس أن يفعل فيهم الفرق بيننا وبين الذين .  ودمه يُعَطيان للمؤمنين المعمَّ

ّلها نحن؟ هل نترك شعلة الروح  متوه ّجة؟ .  نعتبرهم قّديسين هو أّن هؤالء فعَّلوا نعم الروح ومواهبه في حياتهم ولم يحيدوا عن الهدف فهل نفع 
ألنّهم حافظوا على اتّحادهم بالمسيح وصاروا واحداً معه .  لهذا السبب نضع لهم في الكنيسة أيقوناتٍ !  كثيرون هم الذين يحاولون  والحمُد هلل

لم يعد للخطيئة  مكاٌن فيهم  حتّى ولو َزلَّت قدمهم في .  هذه عّلقةُ القّديسين باهلل.  فالعاشق يشعر أنّه واحٌد ومعشوقَه.  وأحبّهم وحبَّبهم به فعشقوه
ودام (.  9-8:  21وعدد  15:  2أنظر يو )نظروا الحيّةَ النحاسيّةَ المصلوبة فُشفُوا .  مراحل معيّنة في حياتهم  ولكنّهم عادوا ونظروا وجه المسيح

ّ التنكيل  بهم وفي النفي والتشريد والجوع والعطش؛ .  ورأَوا في الكّل المسيحَ .  عشقهم حتّى في آالمهم وعذاباتهم واضطهاد العالم لهم وفي خضم 
تّحاد به وظلَّلَتهم باألكثر نعمة الروح القدس قوا اال  َمن يعاينهم في األيقونة  فقد ينظُر .  من يََر القّديسين يََر المسيح.  رأَوا المسيَح في كل ّ هذا وعمَّ

يَه نحن نقبّلهم كأنّنا نقبّل المسيح (.  بالمعنى القديم لتقديم العبادة والّسجود)القّديسون ليسوا آلهةً ُجدداً نقّدم لهم العبادة .  المثال الذي عليه أن يحتذ 
 .اإلله  وفي أيقوناتهم ال نرى إاّل الدَّهَر اآلتي  المستقبَل الذي سنؤول إليه

 عين يتساءل المؤمنون عن السبب الذي يدعونا ألن نضيء شمعة أو قنديل زيت أمام أيقونة السيّد أو السيّدة أو أحد القّديسييين فيي مينيازلينيا  أو 
ييورد اليقيّدييس .  العادة الغالبة في بّلدنا هي إضاءة الشموع وليس القناديل  لكّن الكّلم ينطبق عيليى اإلثينييين.  سبب إضاءتنا الشموع في الكنيسة
 .الّشمعة تذّكرنا بإيماننا بأّن اليميسيييح يينييير نيفيوسينيا(.  12:88يوحنّا " )أنا نور العالم: "ألّن المسيح قال :أّولاً: نقوال فاليميروفيتش ثمانية أسباب

اً (. 8:11وليوقيا  21:12ييوحينّيا ) لتذكيرنا بإشعاع القّديس صاحب األيقونة التي نضيء الشمعة أمامها  ألن اليقيّديسييين هيم أبينياء الينّيور  ً:ثانيا
اً : ولكي نُدعى إلى طريق النّور اإلنجيلّي حتّى نتّم  بحرارة أكبر  وصيّة المخيلّي .  كتأنيب على أعمالنا الُمظل مة وأفكارنا الشّريرة وشهواتنا :ثالثا
اً(.  11:4متّى " ) فليضئ نوركم أمام الناس  حتى يروا أعمالكم الحسنة" كتضحية صغيرة للرّب الذي أسلم نفسه ُكلّ يًّا كضحيّية مين أجيلينيا   ً:رابعا

غييير ة وكإشارة صغيرة إلى امتناننا الكبير ومحبّتنا المشعّة للّذي منه نسأل الحياة والصّحة والخّل  وكّل ما يمكن أن تيمينيحيه اليميحيبّية اإلليهييّي
اً. المتناهية دةً فكرنا عن الخالق  كونها تحّب الظلمة وترتجف من النّور  خاّصةً  ً:خامسا لضرب قوى الشّر التي تحاربنا  حتّى خّلل الّصّلة  مبع 

اً .  نور الرّب ونور الذي يرضونه حرًصا منّا على إنكار الذات  إذ كما يخضع الزيت والشمع إلرادتنا  هكذا ينبغي ل نفوسينيا أن تيحيتيرق  ً:سادسا
اً.  بشعلة المحبّة في كّل آالمنا خاضعين لمشيئة الربّ  لتعليمنا أنّه  كما أّن الشمعة ال تشتعل بدون يدنا  كذلك قلبنا  أّي نيورنيا اليداخيليّي  ال  ً:سابعا

لتي توقدهيا ر ايضيء بدون نور النعمة اإللهيّة المقّدس  حتّى ولو كان مليئاً بالفضائل التي هي  في مطلق األحوال  ماّدة قابلة لّلشتعال  لكّن النا
اً. ال تأتي إالّ من هللا تكوين " ) وقال هللا ليكن نور فكان نور: "لتذكيرنا بأّن خالق العالم خلق النّور أّوالً ومن ثّم كّل األشياء األخرى بالترتيب :ثامنا

ومن ثّم  من هذا النّور يتولّد كّل .  وهكذا ينبغي أن تكون األمور في بَدء حياتنا الروحيّة  حتّى  قبل كّل شيء  يلمع في داخلنا نور المسيح(.  2:1
ً ييقيوم بيه .  عمل صالح  ويرتفع وينمو فينا من المفيد لكّل مؤمن أن يفهم ما الذي يفعله فّل تعود ممارساته وليدة العادة بل تيكيون عيميّلً طيوعييّيا

فبالنسبة لكثيرين إضاءة الشمعة  عند دخولهم إلى الكنيسة  هي جزء من عمليّة الدخول  وقد تكون عادتهم أن يضيئوا أكثر من شيميعية  .  ليتقّدس
عسى أن ينيرنا نور المسيح فيستقيَم إيمانينيا .  ما يطلبه الرّب هو القلب المتخّشع والمتواضع.  لكّن األمر هو نفسه  إذ التقدمة واحدة والمتقبّل واحد

 .ومعه ممارساتنا وعبادتنا

س له حياته تدّل على أّن .  يلتصق به وبكلمته  يصبح انجيّلً حيّاً  وال يعود يتعلّق بأحد وال بأّي شيء في هذه الدنيا.  إن حصل ذلك.  القّديس مفروز هلل  مكرَّ
تعلّموا منّي أنا الوديع والمتواضع . +++ "النور المرتسم على وجهه يشير إلى أّن اإلنسان يستطيع أن يستنير بنور يسوع اإللهيّ . كلمات يسوع قابلة للتطبيق
من أراد ! +++ "من منّا ال يفتّش عن راحة نفسه وسعادته الحقيقية؟. المسيحيّة اختبار يدلّنا على الطريق القويم(. 29: 11متّى " )القلب تجدوا راحةً لنفوسكم

 ً )أن يكون فيكم أّوالً فليكن للكّل خادما ً (.  22-21:  22متّى ".  "هذا ينطبق على كّل رئيس وكّل واحد يطمح أن يكون رئيسا آدم )اإلنسان األّول . +++ 
اإلنسان اليوم إّما أن يكون (.  58-52:  14كور 1" )اإلنسان األّول جسدانّي  اإلنسان الثاني روحيّ . سماويّ ( يسوع)اإلنسان الثاني  أرضّي ترابّي  ( الساقط

 "كّل شيء يحّل لي لكن ال يتسلّط علّي أّي شيء.  كّل شيء يحّل لي لكن ليس كّل شيء يوافق+++ "   .ماّديّاً دنيويّاً  إّما أن يتصّرف بروح هللا وصاياه
: 2إرميا " )لقد تركوني أنا الينبوَع الحّي واحتفروا ألنفسهم آباراً مشقّقة+++"   .لنا أن نكتسب في كّل شيء فضيلة التمييز (. 22: 12كورنثوس 1) +++ 
لسَت . "مّما يدعونا العتناق بساطة األطفال وبراَءتهم(. +++  2:  18متّى " )إن لم تعودوا وتصيروا كاألطفال لن تدخلوا ملكوت السموات(. +++ "12

ال تَخف من إنسان مؤمن (.  11-14:  2رؤيا " )هكذا ألنّك فاتٌر ولسَت بارداً وال حاّراً أنا مزمع أن أتقيّأك من فمي.  بارداً وال حاّراً ليتك كنَت بارداً أو حاّراً 
"   .أو ملحد بل َخف من إنسان ال مبال أو كسول هاَءنذا واقٌف على الباب وأقرع إن سمع أحٌد صوتي وفتح الباب أدخل اليه وأتعّشى معه وهو +++ 

 .إن فَتحنا له الباب أعطانا جسده ودمه وروحه. الرّب يقرع دائماً على باب قلبنا  ال يفتح الباب وال يدخل احتراماً لحّريّتنا(. 22: 2رؤيا " )معي
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 النشرة األسبوعية
 كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية

2018 لثالث من حزيرانا  

 أحد جميع القديسين 

كـل مـن يعـترف بــي قـدّام النـاس أعترف انـاا بـاـا  :  قال الـرب لتالميـذه

ومن ينكــرني قــدام النـاس أنكـره انـا قادام . قـدام أبـي الـذي فـي السموات

مـن أحـبَّ ابـا او اما اكثر ماناي فاال يساتا،ا اناـاي  . أبي الذي في السمـوات

فاجاااب باراـاـارس وقـاال . ومن أحب ابنـا او بنتا اكثر مني فال يست، ـناي 

هــوذا ن،ـن قــد تـركنــا كل شـيء وتبـعـنـاك فماذا يكـون لنـا؟ فا اال :  لــ 

ال،ــق اقـول لكـم إنكـم انتـم الـذين تبعتـاماـاوناي فـاي ااياـاـال :  لـهم يسـوع

التجـديـد متـى اـلـس ابـن البشـر على كــرسي مجـده تجاـالاساـاون اناتاـاـام 

ايضا علـى اثنـي عشـر كــرسيـا تـدينــون أساباـاـااـ اساـاراالاياـال ا ثاناـاي 

عشــر وكل مـن تـرك بيــوتـا او إخوة او أخـوات او أبــا او أمـا او امـرأة 

او أو دا او ح ـو  من ااـل اسمـي يـجخـذ مئــة ضعــف ويـرث ال،اياـاـااة 

األبـديــة وكثيـرون اولـون يكــونـاون خـخـاـاريـان وخخـاــارون ياكاـاـاونـاون 

 .أولـيــن

 
 (ًالكشافًسابقا)ًفرقةًمراسمًالكنيسةًاألنطاكيةًاألرثوذكسيةً

تعلن فرقة مراسم الكنيسة األنطياكييية األرثيوذكسييية عين قيييول طيليبيات 
ليليميزييد مين .  سينيوات وميا فيوق  8اإلنتساب إليى اليفيرقية مين عيمير 

  . 0412260564المعلومات الرجاء اإلتصال على الرقم 

 

 القداسة
تقيم كنيستنا المقّدسة في هذا األحد المباَرك  وهو الواقع مباشرةً بعد أحد 
العنصرة العظيم  تذكاراً لجميع القّديسين الذين أرَضوا هللا  المعروفين 
منهم وغير المعروفين  والذين هم سحابة الشهود التي تكلّم عليها كاتب 

القّديسون هم إخوتنا البشر الذين عاينوا الثاوريا والذين   .رسالة اليوم
تجاوبوا مع الّروح القدس المعطى لهم  ولم يحزنوه  فتذّوقوا فرح القيامة 
وشهدوا لهذه القيامة ولهذا السّلم اإللهّي المنسكب عليهم وعكسوه على 

وكما ذكرنا سابقاً  يأتي هذا العيد مباشرةً بعد عيد .  كّل َمن حولهم
العنصرة  ليشير إلى أّن هدف الحياة بالمسيح القداسة  قداسة اإلنسان 

إذاً الكنيسة اليوم  إذ تعيّد للقّديسين  فهي تحتفل بثمار عمل .  وتجّدده
ماذا فعل :  وهنا يأتي السؤال.  الّروح القدس فيها  أي القّديسين األطهار

القّديسون لينالوا من الكنيسة كّل هذا التكريم؟ الجواب يأتي من إنجيل هذا 
كّل َمن يعترف بي قّدام الناس أعترف أنا به قّدام أبي : "األحد المباَرك

ومن ينكرني قّدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في .  الذي في الّسموات
القّديسون اعترفوا بالمسيح ولم ينكروه رغم كّل الظروف ".  الّسموات

ضطهادات القاسية القّديسون أحبّوا المسيح وحملوا الصليب .  الصعبة واال 
وتبعوه  أحبّوه حبًّا صافياً ال غّش فيه  أحبّوه أكثر من آبائهم وأّمهاتهم 

 . وإخوتهم وكّل ما لهم في هذه الحياة الزائلة الفانية

يا إخوة ان ال ديسين أامعـين 

باإليمـان قهروا الـممالـك وعمـلوا 

البـّر ونـالـوا الـمواعد وســدّوا أفـواه 

األسود  وأـفجوا حدة النـار ونجوا من 

حد السيـف وت ـّووا من ضعـف 

وصاروا أشـداء في ال،رب وكسـروا 

معسكـرات األاـانب وأخذت نســاء 

أمـواتـهـن بال ـيامـة وعــُذّب خخرون 

بـتوتيــر األعضـاء والضـرب ولـم 

ي بـلـوا بالنجـاة لي،صلـوا على قيامة أفضل وخخرون ذاقوا الهـزء 

والجلـد وال يـود ايضا والسجـن  وُراموا ونُشــروا وامتُ،نــوا 

وماتــوا ب،د السيــف  وساحـوا في الــود غنـم ومعــز وهـم 

ُمعــَوزون ُمضـايَ ـون َمجهودون  ولــم يكــن العـالـم مست، ـا 

لهم   فكـانـوا تــاالـهين في البـراري والجبـال والـمغــاور 

وكهـوف األرض فهــؤ ء كلهـم  مشهــودا لهـم باإليمـان  لم 

ينـالـوا الـموعد ألن الـلـ  سبــق فنظـر لنـا شيئـا أفضل أن   

يكمـلوا بدوننـا فن،ـن أيضا اذ يُ،ــدق بنـا مثـل هذه الس،ابـة من 

الشهـود فلنُـْلــق عنـا كل ثـ ـٍل والخريئـة الـم،يرـة بسهولــة بنـا  

ولنسابـق بالصبـر في الجهاد الذي أمامنـا  نـاظـرين الى رالـيس 

 .اإليمـان ومكّمـلــ  يســوع

 
0:39ًًحزيرانًالساعة3ًًاليومًاألحدًالواقعًفيهً ييقيام قيداس صباحا

اليكيورة   -وجناز لراحة نفس المرحوم الياس عادل حصينيي مين فيييع 
إخوتيه .  تقدمة أوالده جيسيكا زوجة تيم أيرفينغ   ناثن  كريستل  تيانا 

جورج وربيع حصني وعيالهم  أخواته راوية أرميلية اليميرحيوم جيان 
جبور وعائلتها  باديية زوجية جيورج اليخيوري وعيائيليتيهيا  وعيميوم 
عييائييّلت حصيينييي وخييوري وجييميييييع األهييل واألقييارب فييي الييوطيين 

 فليكنًذكرهًمؤبداً.ًوالمهجر
 

0:99ًًحزيرانًالساعة3ًًاليومًاألحدًالواقعًفيهً ييقيام قيداس مساا 
وجناز لراحة نفس المرحوم ديب متري من راسكيفيا تيقيدمية عيائيّلت 
متري  فرح  جبور  نصر  وعموم أهالي راسكيفيا  كيوسيبيا  كيفيور  

 فليكنًذكرهًمؤبداً. عاصون 
 

0:39ًًحزيرانًالساعة09ًًيومًاألحدًالقادمًالواقعًفيهً ييقيام صباحاا
قداس وجناز األربعين لراحة نفس اليميرحيوم الشياب رونيي ييعيقيوب 

 فليكنًذكرهًمؤبداً. شلوف من كفرحزير الكورة

  الرسالة اإلنجيل المقدس 

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

 طروبارية جميع القديسين اللحن الرابع

الالاذيان فاي كال , بدماء شاهاداالاك,  أن كنيستك متسربلة,  ايها المسيح ا ل 

و بهم تهتف الياك صاارخاة واا  رأفاتاك و ,   العالم كبرفيرة و أراوان

 .  امنح السالمة لعبيدك وهب لنفوسنا الرحمة العظمى

 اللحن الثامن  -طروبارية القيامة 

انَ،دْرَت ـمن العُلّو يا ُمتَ،نّـن  وقَبـْلَت الدَّْفَن ذا الثالثـة األيام ـلَكْي تُعتـَ نا مَن 

 .اآل م  فيا حياتَنا وقيامتَنا يا ربُّ المْجدُ لَك

 قنداق جميع القديسين اللحن الثامن

ُب المسكونةُ كبواكيـر  أيها الربُّ البارُئ كلَّ الخلي ة وُمبـدُعها  لَك ت ّرـ

الربيعة الشهداَء الالبسي الالهوت  فبتوسُّالتـهم احفْظ كنيستََك بسالمٍة 

حمـة وحدَك  .تامة ألاـل والدةـ اإلل   أيها الجزيُل الرَّ

 طروبارية القديس نيقوالوس اللحن الرابع 

ً لإليمان وصورةً للَوداعة  ل دْ أْظهرتَْك أْفعاُل ال،ّقـ لرعيّتـك  قانونا

ً ـلإلمساك  أيّها األُب وراليُس الكَهنـة ني و وس  ـلذلَك أَحرْزَت  وُمعلّـما

بالتَواُضعـ الـرْفعة وبالَمْسَكنـة الـغنى  فتشفّْع إلى الَمسيحـ اإلل  أْن يُخلَّص 

 نفوَسـنا


