٣٧١٢ بؤنة١٩

٢۰٣٦ يونيو٢٦

 البابا شنوده الثالث- كتاب كلمة منفعة
روح الخدمة
 نتلقى دروسا عملية مثالية في روح،في تذكرنا ألسلوب آبائنا الرسل في خدمتهم
: نذكر منها،الخدمة
: حرارة الخدمة والتهابها-1
) وقوله92 :11  وأنا ال ألتهب) (كو،ما أجمل قول بولس الرسول في ذلك (من يفتر
..  ألربح الضعفاء، صرت للضعفاء كضعيف.. ألربح األكثرين،"استعبدت نفسي للجميع
 في حب،) إن غيرته22-19 :9 كو1( "صرت للكل كل شيء ألخلص على كل حال قومًا
.متقد شملت الكل
: االٍفتقاد في الخدمة-2
 كانوا يتابعون، بل على العكس.آباؤنا الرسل لم يؤسسوا خدمات ويتركوها بال متابعة
 كما كان بولس يرسل، بتالميذ من قبلهم، بالرسائل:خدمتهم ويفتقدونها بشتى الوسائل
 كما قال القديس بولس، وكثيرًا ما كانوا يفتقدونهم بزيارات خاصة.تيطس وتيموثاوس
عبارته المملوءة محبة (لنرجع ونفتقد أخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف
..)63 :11 هم) (أع
: خدمة مملوءة بالروح والقوة-3
 كما أن، وأخذوا منه قوة للخدمة، إال بعد أن حل الروح القدس عليهم،لم يخدم الرسل
 وحينئذ تكونون لي،قال لهم الرب (ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم
.)8 :1 شهودًا) (أع
وما أجمل قول الكتاب في ذلك ((وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب
 بل ما أجمل ما قيل عن القديس.)66 :4  ونعمة عظيمة كانت على جميعهم) (أع.يسوع
اسطفانوس أنه (كان مملوءًا إيمانا وقوة) ووقف ضد مجامع (ولم يقدروا أن يقاوموا
 إنها،) من طبيعة الخدمة الروحية11 ،8 :3 الحكمة والروح الذي كان يتكلم به) (أع
.) وألن (كلمة الرب قوية وفعالة، ألنها بالروح،قوية
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Word of Benefit – Pope Shenouda III
The Spirit of Service
In remembering the way our fathers the apostles served, we may
learn practical lessons in the spirit of service:
1- The fire of service and its burning:
How beautiful is St Paul’s verse in 2Cor11:29 “Who is made to
stumble and I do not burn”; and also in 1Cor9:19-22 “I have
made myself a servant to all, that I may win the more…to the weak
I became as weak, that I might win the weak. I have become all
things to all men, that I might by all means save some”. His
Jealousy in a burning love has comprised all
2- Outreaching in Service:
Our fathers the apostles did not establish services without
following them up; they adopted many ways to outreach: letters,
disciples (like Titus and Timothy who were sent forth by Paul), and
lot of visits as expressed by St Paul in Acts15:36 “Let us now go
back and visit our brethren in every city where we have preached
the word of the Lord and see how they are doing”
3- A service filled with the Spirit and the Power:
The apostles served not until the Holy Spirit came upon them and
filled them with power as the Lord had told them: “But you shall
receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you
shall be witnesses to Me” – Acts 1:8. Very powerful in the Bible to
read: “And with great power the apostles gave witness to the
resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them” –
Acts 4:33. What has been said about Stephen is also worth
mentioning that he was “full if faith and power” and stood against
councils and “they were not able to resist the wisdom and the
Spirit by which he spoke” – Acts 6:8, 10. The spiritual service is
naturally powerful since it is of the Spirit.

Site web de l’Église www.stmarkmontreal.ca
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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
+ Confessions Père Victor

Mar

7- 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+

+ La Messe

Vend

8 - 10

AM

 القداس اإللهى+

+ Réunion des Jeunes (CGEP et
gradué)

Vend

8½ - 10½

PM

 إجتماع الشباب+

+ Confession Père Mikhail

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

+ Classe de Copte et Cantiques
Groupe 1 (KG - 2)

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+

+ Étude de Bible

Sam

6–7

PM

 درس كتاب+

+ Vêpres / Louanges

Sam

7

PM

 تسبحة/  عشية+

+ La Messe

Dim

8½ – 11½

AM

 القداس اإللهــــى+

+ Réunion du serviteurs

Dim

1½ - 2½

PM

 أجتماع الخدام+

 تهنئ الكنيسة االبن المبارك الشماس ايهاب منصور الذي سينال نعمة الكهنوت المقدس بمشيئة
 ليبارك الرب. يوليو٣  أريزونا) يوم األحد القادم الموافق- اهلل في كنيسة مارمرقس (فينيكس
.حياته وحياة أسرته
 وذلك من خالل٦٢-٠١  و٠١-٠١ ،٠١-٠١  يبدأ اليوم التسجيل لمهرحان الكرازة لألعمار من
 و آخر موعد للتسجيل منتصفwww.eccopts.ca/services التسجيل على موقع االيبارشية
) أو مينا كيرلس514-572-2560(  لمزيد من التفاصيل برجاء االتصال ب أكرم جرجس.يوليو
)514-962-8785(
ص من١:١١  المغادرة، يوليو٩  يقوم نادي المالئكة برحلة إلى جرامبي زو يوم السبت الموافق
 لمزيد من التفاصيل برجاء. يوليو٢  آخر موعد للتسجيل السبت القادم الموافق.أمام الكنيسة
)438-994-6698( ) أو ميالنيا514-441-2732(  مريم:االتصال بالخدام
١  يوليو إلى االثنين٣٣ ) هذا العام في الفترة من السبتG7-G11(  سيقام مؤتمر مرحلة ثانوي
 لمزيد من التفاصيل برجاء. دوالر للفرد٠٦١ أغسطس و ذلك في جامعة كوين (كينجستون) بتكلفة
)G10,G11( عادل/( و أ514-358-5084))G7-G9( ألبير/ أ:االتصال بالخدام
(514-571-7520)

معمودية
تهنئ الكنيسة أبناءها نادر ميخائيل و زوجته فيفي بمناسبة معمودية االبنة المباركة ماري و ترجو لها
نموا في القامة و النعمة

Church News
 The church congratulates her blessed deacon Ehab Mansour who will receive
the grace of priesthood, God willing, in the Church of St Mark (Phoenix,
Arizona, US) next Sunday July 3rd. May the Lord bless his life and that of his
beloved family.
 Registration for Mahragan-Al-Keraza age groups 10-13, 14-17 and 18-26
starts today. Please register online by visiting www.eccopts.ca/services.
Registration will end mid July. For details, please contact Akram Guirguis
(514-572-2560) or Mina Kirolos (514-962-8785)
 The Angels’ club is organizing a trip to Granby Zoo on July 9th, departing at
7h30 a.m. from the church. The registration deadline is July 2nd .For more
details, please contact the servants: Mrs. Mariam (514-441-2732); or Mrs.
Milania (438-994-6698).
 The High School Convention HSC (G7-G11) will be held Saturday July 30th to
Monday August 1st 2016 in Queen’s University (Kingston); cost will be
$125/per. For more details, please contact the servants: Mr. Albert (G7G9)(514-358-5084); Mr. Adel (G10-G11)(514-571-7520)

Baptism
The church congratulates her beloved Nader Mikhail and his wife Fifi for the
blessed baptism of their daughter Mary. May the Lord bless her upbringing
and growth.

