٢٣٣١  أبيب٣

١١٢١يوليو٢١

 البابا شنوده الثالث- كتاب كلمة منفعة

عدم التأجيل
 فال تؤجل ولو إلى دقائق، وشعرت باشتياق إلى التوبة،إن عملت النعمة في قلبك
 وتزول الرغبة في، ويزول التأثير الخارجي، ربما يزول الدافع، ما أدراك.معدودة
 يعطى الشيطان، كما أن تأجيلك للتوبة. فال تجدها، وتحاول أن تبحث عن التوبة،التوبة
 ما أسهل.. مادام قد عرف أن التوبة في نيتك. ويعرقل طريقك، لكي يستعد لك،فرصة
. ويجعل طريق التوبة صعبًا أمامك،أن تشتد حروبه
 لونًا من قساوة القلب لذلك يقول الوحي،إن الكتاب يعتبر رفضك لصوت اهلل في داخلك
 وعدم،كذلك هذا التأجيل.)3:15  فال تقسوا قلوبكم) (عب، (إن سمعتم صوته:اإللهي
. يعتبر استهتارًا بعمل النعمة،االستجابة لصوت اهلل وعمله فيك
، وتذلك الخطية، وأن يلقيك إلى أيدي أعدائك،وقد يسمح اهلل أن ترتفع نعمته عنك
 حينما تعمل النعمة، وال تعود ترفض فيما بعد،وحتى تشعر بقيمة النعمة التي رفضتها
.فيك للتوبة
) وأذهب إلى أبى، قال (أقوم اآلن، حينما افتقدته النعمة ورجع إلى نفسه،االبن الضال
 وقبل أن يختطفها، وانتهز الحرارة الروحية قبل أن تبرد في القلب،وللحال قام وذهب
 ألن األيام شريرة) استفد إذن من وقت تشعر فيه،يقول الكتاب (مفتدين الوقت..العدو
، لكي تظهر أنك تريد اهلل، حول االشتياق إلى واقع عملي، وفى الحال.باشتياق إلى اهلل
كما يريدك هو
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Word of Benefit – Pope Shenouda III
Do Not Postpone
If the grace of God worked in your heart and felt a strong desire to
repent, do not hesitate not even for a few minutes. You do not know,
perhaps the motive might cease, also the outside effect, then the
desire to repent goes away and you try to look for repentance and
you cannot find it. Your deferment for repentance gives Satan a
chance to be prepared for you and put obstacles in your way. When
he knew of your intention to repent, his wars will become fierce and
he will make it difficult for you.
The Bible considers your rejection of the voice of God, a kind of
hardness of the heart. The Divine Inspiration says, "Today if you
will hear his voice, do not harden your hearts." (Heb 3:15). Such
deferment or the non-response to the voice of God is considered
negligence of the work of grace.
God might allow His grace to be taken away from you, or deliver
you to the hands of your enemies in order that you may know the
value of the grace you rejected and not to refuse to accept the work
of grace for repentance.
The prodigal son, when he came to himself, he said, "I will arise
and go to my father." (Luke 15:18). Immediately he arose and went
he seized the spiritual warmth before it became cool in the heart and
before it was snatched by the enemy. The Bible says, "Redeeming
the time, because the days are evil." (Eph. 5:16). Therefore, benefit
from a time when you feel a longing for God; turn such a desire
into a practical fact showing that you seek God as He seeks you.

Site web de l’Église www.stmarkmontreal.ca
Pour visite, Prière de contacter et laissez un message à:
Higoumène Pishoy Saad: (514) 683-9421
frpishoy@stmarkmontreal.ca
Père Mikhail Aziz: (514) 195-9979 Fax# (514) 593-7498
frmikhail@stmarkmontreal.ca
Père Victor Nasr: (514) 918-2484
frvictor@stmarkmontreal.ca

أخبار الكنيسة

Cédule du service + + + جدول مواعيد الخدمة
+ Laqqan et Liturgie de la
Fête des Apôtres

Mar

8 - 11

AM

 لقان و قداس عيد الرسل+

+ Réunion de St Jean le bien-aimé

Mar

11½-2½

PM

 اجتماع أسرة مار يوحنا+

+ Confessions Père Victor

Mar

8- 9½

PM

 إعتـرافــــــــات أبونا فيكتور+

+ Étude de Bible pour Jeunes.

Mar

7½ - 9½

PM

 درس كتاب للشباب+

+ La Messe

Merc

5½ - 7½

AM

 القداس اإللهى+

Jeu

4½ - 7

PM

 أعترافات أبونا ميخائيل+

Vend

8 - 10

AM

 القداس اإللهى+

Vend

8½ - 10½

PM

 إجتماع الشباب+

Sam

3-4

PM

+ Classe de Copte et Cantiques
Groupe 2 (Grade 3 - 6)

Sam

3-4

PM

+ Classe de Copte et Cantiques
Groupe 3(Sec 1 – 5 )

Sam

1:30 – 2:30

PM

+ Classe de Copte et Cantiques
Groupe 4(CEGEP+ )

Sam

5 :30 – 7

PM

 درس ألحان+
Groupe 4(CEGEP+ )

+ Classe de Copte et Cantiques
Adulte débutant

Sam

4 - 5 :20

PM

 درس ألحان+
للكبار بدائي

+Club des enfants de la lumière

Sam

2–7

PM

 نادى أبناء النور+

+ Club des anges

Sam

3–7

PM

 نادى المالئكة+

+ Réunion de familles et Étude de
Bible

Sam

5:30 – 7

PM

 اجتماع العائالت و درس+
كتاب

+ Vêpres / Louanges

Sam

7

PM

 تسبحة/  عشية+

+ La Messe

Dim

8½ – 11½

AM

 القداس اإللهــــى+

+ Confession Père Mikhail
+ La Messe
+ Réunion des Jeunes (CGEP et
gradué)
+ Classe de Copte et Cantiques
Groupe 1 (KG - 2)

+ Réunion du serviteurs

Dim

1½ - 2½

PM

 درس ألحان+
Groupe 1 (KG - 2)
 درس ألحان+
Groupe2 (Grade 3 6))
 درس ألحان+
Groupe 3(Sec 1 – 5 )

 أجتماع الخدام+

 تهنئ الكنيسة أبونا توماس منصور بنوال نعمة الكهنوت على مذبح كنيسة مار مرقس بفينيكس
. أريزونا متمنين له و ألسرته أن يبارك الرب حياتهم و يثمر في خدمته يوليو بعيد الرسل و ستقام صالة اللقان و القداس من الساعة٢١  تحتفل الكنيسة بعد غد الثالثاء
ص١١-٨
 يوليو اجتماع أسرة مار يوحنا بعد القداس٢١  يقام بعد غد الثالثاء
 وذلك من خالل التسجيل على موقعKG2 – GR3  بدأ التسجيل لمهرحان الكرازة لألعمار من
 لمزيد من التفاصيل برجاء االتصال ب مالك.www.eccopts.ca/services االيبارشية
٦٢-١١  بالنسبة لألعمار من. )514-605-8450( ) أو إميل سدراك514-945-9906( ميخائيل
.ينتهي التسجيل يوم الجمعة القادم
 بدأ باألمس و سوف يستمر كل يوم سبت عقد اجتماع العائالت و درس الكتاب بالكنيسة من الساعة
م٠٣١١-٠٣:١
ص من٠٣:١  المغادرة، يوليو١٣  يقوم نادي المالئكة برحلة إلى جرامبي زو يوم السبت الموافق
) أو ميالنيا514-441-2732(  مريم٣ لمزيد من التفاصيل برجاء االتصال بالخدام.أمام الكنيسة
)438-994-6698(
 يوليو للحجز و االستعالم٣١  يوم السبت الموافقMont-Tremblant  تقوم الكنيسة برحلة إلى
(514-244-4537)االتصال بمدام وفاء عزيز

معمودية
تهنئ الكنيسة أبناءها شنودة اسكندر و زوجته بمناسبة معمودية االبنة المباركة يوليانا; كما تهنئ أبنائها
راغيد و زوجته استير بمناسبة معمودية االبنة المباركة إيميلي و ترجو لهما نموا في القامة و النعمة

Church News
 The church congratulates Father Thomas Mansour who received the grace of
priesthood in the Church of St Mark (Phoenix, Arizona, US). May the Lord
bless his life and that of his beloved family.
 The church celebrates this Tuesday the Feast of the Apostles; Laqqan and
liturgy prayers will be from 8:00-11:00am
 The meeting of St John the Beloved will be held this Tuesday after the liturgy
 Registration for Mahragan-Al-Keraza age groups KG2-GR3 started online by
visiting www.eccopts.ca/services. For details, please contact Malak Mikhail
(514-945-9906) or Emile Sedrak (514-605-8450
 From yesterday onwards, the family meeting and the Bible study will be every
Saturday from 5:30-7:00pm
 The Angels’ club is organizing a trip to Granby Zoo on Saturday July 23rd,
departing at 7h30 a.m. from the church. For more details, please contact the
servants: Mrs. Mariam (514-441-2732); or Mrs. Milania (438-994-6698).
 The church is organizing a trip to Mont-Tremblant on Saturday July 30th. For
reservation and detail, please contact Mrs. Wafaa Aziz (514-244-4537)

Baptism
The church congratulates her beloved Shenouda and his wife for the blessed baptism
of their daughter Juliana; and also congratulates her beloved Ragheed and his wife
Aster for the blessed baptism of their daughter Emilie. May the Lord bless her
upbringing and growth.

