
. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               
            02( 24   Baramhat) The Apparition of the Pure Lady 

                                            the Virgin  in  the church of Zeiton. 
07( 29  Baramhat)             Annunciation Feast 
12(4     Baramouda)          The 7th week (Palm Sunday) 

              17( 9    Baramouda)           Good Friday 
              18(10   Baramouda)           Bright Saturday 
              19(11   Baramouda)          The Feast of the Resurrection 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.H. POPE SHENOUDA III 

OF THRICE BLESSED MEMORY 
 
 

The Cross is a symbol 
of suffering and three 
crosses symbolize three 
cases: 
 
The cross of Christ is a 
symbol of suffering for 
righteousness’ sake, 
while the other two 
crosses refer to 

suffering as a penalty for sin. These are 
divided into two kinds: one suffers because 



of his sins then repents and returns while 
the other suffers because of his sins but 
complains and grumbles, then dies in his 
sins… 
 
The Cross which is for righteousness’ sake 
is also of different kinds: 
The cross of love and sacrifice is like the 
Cross of Christ who endured suffering to 
save us, “Greater love has no one than this, 
to lay down his life for his friends.”         
(Jn 15:13) 
 
There is another cross in offering. And the 
greatest offering is that given from the 
needs where you prefer others over 
yourself. You become in need to give the 
others, like the widow who gave all that she 
had, her whole livelihood. 
 
Another Cross is that of endurance: turning 
the other cheek and walking the second 
mile. It is not only bearing people’s abuses, 
but being good to those who spitefully use 
you and also loving them!... 
Who can do that? ... It is a cross… 



 
There is another cross in the spiritual 
Struggle: in the victory of the spirit over the 
body, in enduring the hardships and wars of 
the world, the body and the devil… 
It is also in crucifying the body and its 
desires … having victory over oneself … 
entering through the narrow gate… 
 
It is a cross to suffer for righteousness’ sake. 
This is only for beginners… As for the perfect 
man, the cross turns into joy and pleasure… 
 
We feel the narrowness of the gate at the 
beginning of the way. But later on, we find 
pleasure in carrying out the commandment 
and love it. By then the way would not be 
distressful and what at first was a cross 
becomes a pleasure… 
 
Martyrdom used to be a Cross, then it 
turned to be a joy. Saints began to desire 
martyrdom and long for death, and rejoice 
in it… 
Labouring and suffering for God’s sake 
became a pleasure and an enjoyment. 



 
Therefore, the Bible considers suffering 
a gift from God… 
 
“For to you it has been granted on behalf 
of Christ, not only to believe in him, but 
also to suffer for his sake.” (Phil 1:29) 
 
When will the cross be a joy in our life?   
  



 

                

                              

Passion Week  
      Jacob Mansi 

Passion Week, also known as the Holy 
Pascha, is considered to be the most 
important week in the life of the Church.  
During this week, the Church re-lives the 
moments of salvation and the release of 
Mankind from the chains of sin and 
Satan’s bondage.  These are truly 
moments patiently waited for by 
humanity in its entirety. 

Passion Week commences on Palm 
Sunday and is concluded at the end of Joyous Saturday 
and the beginning of the rite of the Feast of the 
Resurrection.  Following the General Funeral Prayers, the 
Church leaves the sanctuary and prays in the second 
chorus level.  In the same way as the Lord Christ was taken 
out of Jerusalem, and was hung on the wood of the Cross, 
likewise we too leave the first chorus, which symbolizes 
Jerusalem.  The Rite of Passion Week starts with the 
prayers of the ninth and eleventh hours of Palm Sunday.  
The veil of the sanctuary is then covered in black, as well 
as the north and south lecterns, which are also placed in 
the second chorus. 

During Passion Week, the Church celebrates Maundy 
Thursday, also known as the Covenant Thursday, as well 
as the Friday of Crucifixion, commonly known as Good 
Friday, and Joyous (Bright) Saturday.  Throughout the 



week, while the Church is fasting, the entire Four Gospels 
are read.  The Gospel of St. Matthew is read on Tuesday, 
St. Mark on Wednesday, St. Luke on Thursday and St. John 
on Easter Sunday.  The Book of Job is read on Wednesday, 
since the pains of Job remind us of the pains of Christ.  For 
this reason, it is known as Job’s Wednesday.   

In this Rite, the prayers are divided between morning and 
evening. In every prayer, there are five hours, that is, five 
morning hours and five evening hours.  The hourly prayers 
of the Agpeya are not prayed throughout the week because 
they include psalms that prophesized on the life, death and 
resurrection of Christ.  Meanwhile, the Church is only 
focusing its attention on the pains and death of Christ.  For 
this reason, the Church has arranged a specific order of 
prayers for this great week. 

The word Pascha is a Hebrew word meaning 

“Passover”, referring to the passing of the Angel of Death 

over the Israelites when killing the firstborn of Egypt.  In 

the rite of the Holy Pascha, the prayers of every hour start 

with the prophecies, followed by the homilies of the hour, if 

any.  This is followed by the Paschal hymn, thok te ti gom, 

which is chanted 12 times, instead of the Psalms of the 

hour.  The Psalm is then read in the mournful tune, 

followed by the Gospel and the Exposition of the Hour.  At 

the conclusion of the five hours, the Litanies (Morning or 

Evening) are prayed, followed by the Concluding Prayers of 

the Passion Week. 

    

The blessings of this great week be 
with us all. Amen 

 



 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 

                                                                             
 
                
                

 Monica Boutros Salama 

 

      
As the joyous time of Easter is 

approaching, it is important to remind 
ourselves of what does Easter truly mean 
for us as believers? For many people, 
Easter is a time where we go to church and 
celebrate the Lord’s resurrection from the 
dead, but that is not all there is to it. 

Easter celebrates our salvation from 
the bondage of sin. After Adam disobeyed 
God’s command, we were separated from God. “Therefore, 
just as through one man sin entered the world, and death 
through sin, and thus death spread to all men, because all 
sinned” (Romans 5:12).  

Through the shedding of the blood of our Lord 
Jesus Christ, we are redeemed from our sinful acts. Jesus 
paid the debt of the world on the cross and through His 
glorious resurrection, He opened the gates of Heaven to us. 
He granted us eternal life and defeated death. “He has 
delivered us from the power of 
darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of 

The True Meaning of Easter 



His love, in whom we have redemption through His blood, 
the forgiveness of sins” (Colossians 1: 13-14). 

What does resurrection mean to us today? Is it just 
a historical event that took place 2000 years ago? What is 
the impact of our Lord’s resurrection in my life? St. Paul 
answers this question in Colossians Chapter 3: “If then you 
were raised with Christ, seek those things which are 
above, where Christ is, sitting at the right hand of God” 
(Colossians 3:1).  

We are raised with Christ by His resurrection, to be 
with Him, we must not have materialistic desires but 
instead, we should keep our focus on life with God in 
Heaven. This is especially true because through the 
crucifixion Christ lives within us, therefore we should do 
what is pleasing to Him. “I have been crucified with Christ; 
it is no longer I who live, but Christ lives in me; and 
the life which I now live in the flesh I live by faith in the 
Son of God, who loved me and gave Himself for me.” 
(Galatians 2:20) 

How can we apply this to our daily lives? Since our 
lives belong to Christ, we should give Him our time. This 
may be something that we find difficult to do as we have 
many tasks and we may face a lot of distractions like our 
phones for example. So we must make a realistic goal for 
ourselves to spend time with God every day and take away 
from the hours spent wasting time on our devices. It does 
not mean that we are not allowed to have a bit of free time, 
but it has to be in moderation. We should give God our 
tithes, this does not just mean donation, it also means 
giving God our time.  

“Bring all the tithes into the storehouse, that there 
may be food in My house, and try Me now in this,” says 
the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of 
heaven and pour out for you such blessing that there 
will not be room enough to receive it.” (Malachi 3:10) 
 



                   	
	
 
 
 

 
 

 
 

 
                              Miray Maher 
 During the holy time of lent, we travel a journey with 
Jesus along His path to His death and resurrection. 
 When Adam and Eve sinned by disobeying God and 
eating the forbidden fruit, their spirits died because they got 
separated from God. God did not want them to be separated 
from Him and decided to sacrifice His Only Begotten Son, Jesus 
Christ, by sending Him down to die for us.  
 Jesus was perfect and ever-loving. He died for our sins 
not because He deserved it but because He loved us more than 
He loved Himself. Jesus was whipped 39 times for us, His 
clothes were torn and gambled over, He wore a crown of thorns, 
was crucified and pierced with a spear. When we look at the 
crucifix, we remember God’s perfect love and all the pain He 
endured so that we could return to Him.  
 Nonetheless, Jesus’ crucifixion is not a sign of weakness 
but of His Almighty strength. God could have easily let Himself 
down off the cross. He could have sent angels to punish all 
those who hurt Him, but Jesus endured all this and even forgave 
His transgressors because of the strength of His love. 
 After Jesus died, He was buried and on the third day, He 
rose from the dead. He rose again! He gave us new hope by 
freeing all those in Hades from the chains of sin and by allowing 
us to live in hope of His second coming by opening the gates of 
heaven. 
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Easter: The 
Resurrection 



 
Christ is risen! Truly He is risen! 

 
 
 
Write your name and submit it to the Kids’ Corner box by 

the front desk to win a prize! 
 

+ S
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      Palm Sunday April 12, 2020 services will start at 7am, 
The General Funeral service will begin at 12:30 pm and the 
evening Pascha from 6:30-9:30 pm. 
 
       Covenant Thursday  
is on Apr. 16, 2020 will begin with Matin at 7:30am followed by Laquan 
(prayers on water) and the washing of the feet at 10:30am followed by 
the Holy Liturgy at 12 noon  
On that day, the evening Pascha will be from 5:30-9:30 pm. 
 

        Good Friday  
on Apr.17, 2020 will take place from 8 am to 5 pm 
followed at   11pm by Apocalypse Night (Abu ghalamsis) 
where the Book of Revelation will be entirely read,  which 
will conclude with the Holy Liturgy for Bright Saturday 
beginning at 4 am. 
 
      The Holy Liturgy for  
     The Feast of the Resurrection  
will take place on Saturday Apr.18, 2020 at 7 pm and will 
end after midnight followed by Aghabi.  Happy Easter.  
 

 
1-Ladies’ Meetings on 4th  Saturday every month after the Liturgy    
2-Senior Meetings on 1st Saturday every month after the Liturgy    
3-English Liturgies on the 2nd  to 4th   Sundays every month at  8:00am 
4- Arabic Liturgies on the 1st  & 3rd  Sundays every month in the Chapel at 7:30am 
5-St. Peter and St. Paul's meeting on the  2nd Sunday at 1:00pm  
6-Wedding of Cana of Galilee Meeting on 2nd Saturday at 7:30pm                  
7-St. Mina High School Youth Mtg. on Fridays at 8:00 pm 
8-St. Kirollos University Youth Meeting every   Friday at 8 pm 
9-Choir Meetings on Sundays at 1:00 afternoon 
10-Bible Study Meetings on every Saturday  at 7:30pm  
11- praying meeting every Tuesday at 7:30pm 
12-(JOY for ever Fellowship) every Thursday, 7:30-9pm  
13-Deacon’s Hymn Meeting, Grade 1 -12  every Saturday   at 7:30pm 
14-Deacon’s Adult Hymns Meeting, every Sunday  at 12 noon 
15-Children Choir every Saturday at 6:00pm before the Vespers  
16- Youth Choir every Saturday at 6 - 7 pm  
17- St, Tekla Scouts Team meeting every Thursday at 7pm .         
18- St. Paul Fellowship pre-Servants meeting every Sunday at 12 noon 
19- ( Crowns of Love ) meeting the 1st  Sunday at 1:30pm 



                     Hegomen Fr. Morcos Hanna,  
Fr. Michael Dawoud  and Congregation  Congratulate    
       
  Nagy Mikhail & Mira Zakhary 
   For the Baptism of their daughter  

  HEAVEN (BERBARA)                             
         On Saturday Feb.22, 2020 
          May the Lord guard her  
              and Bless her life                                            

  القمص مرقس حنا والقس مايكل داود        
  إلى الفردوسومجلس وشعب الكنيسة يودعون    

            

                   
                  

  ٢٠٢٠ فبراير ١٠ ثنين وذلك يوم األ         
  

  الطاھرة مع األبرار والقديسين الرب ينيح روحه
  .والسالمكل مكان العزاء  ويعطى األسرة فى  

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

  Christ is Risen                                   
Indeed He is Risen                            

                
              

    

       

 -    
           

 صاحب الغبطة والقداسة

       

     
 ونيافة الحبر الجليل

    
       

١٩٢٠٢٠  



 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 
 

              
       ٣  ٢٠١٣  

Hegomen Fr. Morcos Hanna and all the Congregations congratulate 
Fr. Michael Dawoud for the 7th  Priesthood Anniversary which was 

 on March 3, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



و االنفلونزا أعراضه في يشابه ... الكورونا فيروس العالم يواجه .. األخيرة اآلونة في
  ھذا كل ما... القليلة ذوالمناعه األشخاص في الموت حد الي خطورته تتزايد لكن

 ليطول و .. القارئ عزيزي برھه أمھلني .. روحيه طرخوا في مجاله وما .. الحديث
  ..قادمه سطور لعده معي صبرك

  
 امر اصدر احدھم ... الفيروس ھذا لتُقاوم والحكومات الدول فعل رد رأيت ھل

... الماضي فبراير٢٨ مريض اول أُعدم و بالمرض إصابته يُكتشف َمنْ  بقتل 
 يُكتشف حتي رضيالم ودخول خروج ومنعت المرض حاصرت اخري دوله 

 لحدودھا قوانين أصدرت اخري.. له عالج
  أنكر اخر بلد عكس.. مصابه حاالت بھا بالد من قادم احد أي دخول تمنع

  وقدمت وفرت .. أُخر وبالد .. ذلك عكس ثبوت رغم علي إصابات وجود 
  .. والعالج األمل منحت التعافي علي شجعت .. الرعاية

  
 العالم نھايات لتاريخ .. التاريخية الحقائق وربما.. الحقائق من انتھيت ..   
 ؟؟ بشئ الفيروس ذاك يُذكرك اال ... اآلن  
 تتحد حتي لھا مفعول وال عليّ  لھا سلطان ال التي الخطي او ةالشھو انه  

   .. ونفسي وجسدي عقلي بخاليا
 ان والقدرة السلطان لي ولكن حولي تحليقھا امنع اقدر ال قد التي الطيور ھو 

  .. راسي فوق عشھا تبني ان من ھاأمنع
 ضد فقط ليس بالھشيم تمسك كنار وتصير علي تملك قد التي الخطيه ھو  

  وكم ... أيضاً  بھاھو يُلدغ فربما مني يقترب من كل في ولكن وحياتي نفسي
  .. االسره باقي كل معه تكتوي .. نخرُ  صار أسرته في ةبخطي ُمبتلي من

 كيھوذا الرجاء فيفقد .. ةبالخطي يُبتلي من ھناك .  
 ةاالبدي الحياه لمعني استيعابه دموع قلبه ةلقساو ةبالخطي يشعر ال من وھناك

  .. اليسار كاللص ... 
 الضال كاالبن.. الشرير فقاوموا والرجاء الحياه معني ادركوا واخرون  

  . وبطرس اليمين واللص الطيب ةساكب ةاوالمر
 داود طوبه الذي كالرجل .. األشرار طرق من نفسه يحفظ ان ادرك من ومنھم

   المزمور في 
  
  .الكريه ماضي وتمحي عيوبي تشفي.. تحرير ةوقو شفاء ةقو رب يا صليبك في

  في.. عني المسفوك ودمك صليبك وفي فيك جميلة ولكني نفسي في سوداء أراني
  ... حكصال يُرضي ال ضعف كل من لروحي ةقيام كقيامت

  
معه أصارع فسوف .. أُصيبت نفس وكل .. وشريكي وابني اخي لتحرر قوه صليبك في

  .. تفتقده حتي اتركك ولن سأمسكك .. الجله صالتي في الدموع ساذرف ...وعنه 
  ةشرك ةونعم قيامتك فرح سوياً  لنحيا..اعطيتني َمنْ  وكل انا بل .. وحدي أخلص لن

 . االبديه محبتك
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 فيروس المدعو ذاك أمام اإلنسان ھذا أضعف ما.. 
 معلومات داخله يحمل بروتيني كيس مجرد ... كائن حتي ليس .. شئ ھو 

  .... حياه له ليس .. نوويه 
 نبات او حيوان او انسان .. حيه بخاليا يتحد حتي تكاثر له ليس ..  
 يتكاث ... آلخر كائن من ينتشر و وينشط يتكاثر .. الحي بالجسم اتحاده لحظه

  . الحي الكائن جسم ذبول حساب علي ر
 اإلنفلونزا فيروس .. شديد بردٍ  بدور فيھا أُصبت المرات من مره تتذكر لھ ..

 بسھوله التنخفض التي حرارتك .. جسدك كل في تسري باآلالم شعرت ھل .
 الفراش علي ُممدد وانت تتذكر .. خارت التي قواك .. للشھيه فقدانك ..
 كامل في كنت باألمس.. الحراك تقوي ال 

 ... إرادتك بكامل يومك خطوات تُنفذ تشاء كيفما تتحرك والنشاط الصحه
 حتي قيمتھا تُدركُ  ال ... الكثيرون اعتادھا مجانيه نعمه 

 اضعف في انت التالي اليوم في فجأه وإذ .. كلھا الدنيا تملك وكأنك.. نفقدھا
ضئيل صغير فيروس .. ؟ السبب وما ... نفسك خدمه علي تقوي ال .. صورك

  بأدق حتي اليُري حجمه .. بجسدك اتحد حتي له طاقه ال كان 
   الضوئيه الميكروسكوبات

 الحقيقه في ھي التي وقوتك دنياال تغترك فال .. اإلنسان أيھا ضعيف انت فكم 
  ....لوقتٍ  هللا إياھا أعارك بل تملكھا ال انت

  



ب يحملونھا أمامه مكتوب عليھا اسمه وسب ةيه بالصلب يخرج بينما تتقدمه لوحعل
" يسوع المسيح ملك اليھود" وكتب علي اللوحة  ةالصلب وانتھز بيالطس ھذه الفرص

بيالطس علي  ةساء الكھنؤة واليونانية والالتينية وعاتب روبالثالث لغات العبراني
. المكتوب في ھذه اللوحة   

الصلب رھيبة ومروعه وفيھا يتم ربط جسد المصلوب بحبال ثم دق  ةوكانت عملي
 ةويساعد النزيف علي استنزاف الحياالمسامير بعد ذلك لتثبيت الجسد علي الصليب 

مخدر ليزيل بعض من اآلالم ولكن المسيح رفض وكان من المعتاد تقديم شراب . ايضا 
وقفت العذراء تنظر الي ابنھا كما قال لھا سمعان الشيخ . ليتحمل اآلالم بكامل وعيه 

نا وألما ال وانت ايضا يجوز في نفسك سيف وھذا ھو ميعاد السيف وقلبھا يتقطع حز
في يدي األب  هحيث اسلم الرب روح" قد اكمل " قال المسيح  ةوفِي النھاي. يُطاق 

علي كل االرض في وسط النھار وانشق حجاب الھيكل وھو الذي كان  ةوسادت ظلم
يفصل قدس األقداس عن باقي الھيكل وھذا يعني ان هللا قد اصبح ظاھرا لجميع الناس 

.رفعت بالصليب والموت الكفاري  ةوالخطي ةد الن الحجاب كان يرمز الي الخطيبال قي  

لي صليب ربنا يسوع المسيح ونجلس تحت قدميه يوميا ونحاسب ربنا يعطينا ان ننظر ا
أنفسنا علي خطايانا التي سببت لفادينا كل ھذه اآلالم التي تحملھا من اجلنا وباألكثر 

 تونعيش ھذا األسبوع تح ةدخل ھذا األسبوع بكل جديونحن نقترب من أسبوع اآلالم لن
     امين. اقدام المسيح علي الصليب 

 



  
 
 
 

   
  
  
  
  
  
 

  
  
  

     :أختيار 
                                                                                                                     

  

    :  

الرسمية  ةينطق بالجملولم يالحظ ان اإلنجيل لم يقل ان بيالطس أسلمه  اليھم ليصلبوه 
 ةولة منه الختزال اإلجراءات الخاصللصلب ولكنه اكتفي بان سلمه لھم وكانت محا

العدل كما افاد إنجيل متي انه  ةارت أحاسيسه وخيبت اماله في اقامبھذه القضيه التي اث
 أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائال أني بريء من دم ھذ البار 

   

 ةه موضع الجمجمة وبالعبرانية جلجثوھو حامل صليبه الي الموضع الذي يقال لفخرج 
ابونا آدم وھذا يعني  ةلذي دفن فيه ابونا آدم وفيه جمجموالتقليد يقول انه الموضع ا

اما طريق .آدم ويصلب في نفس مكان دفنه  ةكيد الرب يسوع انه جاء ليحمل خطيتا
الصليب يقول التقليد انه لم يستطع حمله اال  اآلالم الذي سار فيه المسيح وھو حامل

ھذا الطريق الضيق  الي باب المدينة والمسيح سقط من حمل الصليب ثالث مرات علي
الطريق المرتفع الذي يقال له جباثا اي البالط الي خارج  رانطونيا عب ةالممتد من قلع

 ةي السير من شدلالمدينة وبعد ان حمل سمعان القيرواني الصليب لم يقدر المسيح ع
المحكمة الرومانية ان المتھم الذي يحكم  ةوكان من عاد. عف الجسدي واآلالم الض



ھكذا ھو مكتوب وھكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من  "
قالھا السيد المسيح      . )٤٦: ٢٤لو " ( األموات فى اليوم الثالث

لتالميذه بعدما أكل معھم جزء من سمك مشوى وشيئاً من شھد العسل 
 . "كان ينبغى " ، ويظھر الحديث أنه يتكلم بصيغة الماضى 

وعندما تحدث عن شخصه كراعى صالح يبذل نفسه فدية عن  -8

لى  .ليس أحد يأخذھا منّى بل أضعھا أنا من ذاتى  ": البشر قال 
     .  )١٨ :١٠يو" ( سلطان أن أضعھا ولى سلطان أن أخذھا أيضاً 

 .وفى ھذا إشارة واضحة لموته وقيامته بإرادته 

                              وقبل إقامة لعازر من الموت قال عن نفسه -9

ھو الذى يقيم من  أى إنه  )٢٥: ١١يو" (أنا ھو القيامة والحياة  "
 .الموت ، وھو الذى يعطى حياة وبالتالى ال سلطان للموت عليه 

                                                                : قال لتالميذه -10

                         . )٣٢: ٢٦مت" (ولكن بعد قيامى أسبقكم إلى الجليل  "

 –         :  

  عالمة على الھوته وعلمه السابق لما سيحدث فى المستقبل – 1

  أيضاً غرضھا زيادة إيمان الناس بشخصه -2

بت أن الصليب والقيامة والفداء كان الھدف الرئيسى الذى وضعه تث -3

أنه كان يتكلم دائماً حتى .السيد المسيح أمام عينيه وھو الذى جاء ألجله 
  .عنه حتى قبل أن يحدث 

نشكر هللا الذى رسم خطة الفداء وأتممھا بتجسده وصلبه وقيامته لكى ما 
  .ننعم بنصرة القيامة فى حياتنا 

     



                           ) .١٩: ٢(يو "  يسوع إنقضوا ھذا الھيكل وفى ثالثة أيام أقيمه
الحظوا معى لفظ أقيمه وليس أبنيه ، وفى الترجمة األنجليزية واضحة 

I will raise it up   ثم شرحھا بوضوح القديس يوحنا بعدھا وقال
ثم صراحة بعجھا  )٢١: ٢يو(  " أما ھو فكان يقول عن ھيكل جسده "

يقول فلما قام من األأموات تذكر تالميذه إنه قال ھذا فأمنوا بالكتاب 
 . )٢٢: ٢يو (والكالم الذى قاله يسوع 

السيد المسيح لم يُعلن عن قيامته للمؤمنين وتالميذه فقط بل للجميع  -4

ولكن أخيراً تقدم  ": حتى إنه أثناء المحاكمة نقرأ عن شاھدى الزور 
شاھداً زور وقاال ھذا قال إنى أقدر أن أنقض ھيكل هللا وفى ثالثة ايام 

                                                      . )٦١: ٢٦مت ( "أبنيه 
بل لفريسيون أيضاً علموا عن قيامته قكما نقرأ أن رؤساء الكھنه وا

بعد االستعداد وفى الغد الذى  ": الصلب حتى إنھم ذكروا ھذا لبيالطس 
أجتمع رؤساء الكھنة والفريسيون إلى بيالطس قائلين ياسيد تذكرنا أن 

  )٦٣-٦٢: ٢٧مت (" ذلك الُمضل قال وھو حى إنى بعد ثالثة أيام أقوم

وعندما شھر بطرس أن السيد المسيح ھو أبن هللا الحى أوصى  -5

         :   ويذكر القديس متى البشير بعدھا  تالميذه أن ال يقولوا ألحد
من ذلك الوقت إبتدأ يسوع يظھر لتالميذه إنه ينبغى أن يذھب إلى  "

أورشليم ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكھنة والكتبة ويُقتل وفى 
 . )٢١: ١٦مت " ( اليوم الثالث يقوم

        :     وفى أثناء صعوده إلى أورشليم للمرة األخيرة قال لھم  -6

ھا نحن صاعدون إلى أورشليم وابن اإلنسان يُسلم إلى رؤساء  "
الكھنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه غلى األمم لكى 

        "   يھزأوا به ويجلدونه ويصلبوه وفى اليوم الثالث يقوم
 ).١٩-١٨: ٢٠مت(

:                  مع تلميذى عمواس يتكلم معھم بصيغة الماضى ويقول  -7

) ٢٦: ٢٢لو(" أما كان ينبغى أن المسيح يتألم بھذا ويدخل إلى مجده "



    

  

  

 

   

ال شك أن الحدث األبرز ھذا الشھر ، شھر إبريل  
ھو األحتفال بحدث فريد ھو قيامة السيد المسيح 
من األموات ، على أن خبر قيامة السيد المسيح 

لم يظھر فجأة بل كانت له مقدمات ودالالت ، ھذه 
المقدمات أعلنھا السيد المسيح مرات متعددة ربما 

بدايات خدمته نستعرضھا معاً باأليات من 
  .والشواھد 

 -         :  

وفيما ھم نازلون من الجبل أوصاھم أن ال يحدثوا  ": بعد حادثة التجلى  -1

 )٩: ٩مر ( " أحد بما أبصروا إال متى قام أبن اإلنسان من األموات

وفيما ھم يترددون فى  ": وبينما كان يسير معھم فى الجليل قال لھم  -2

الجليل قال لھم يسوع أبن اإلنسان سوف يُسلم إلى أيدى الناس 
             )٢٣-٢٢: ١٧مت " ( فيقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم

 .)٣١-٣٠: ٩(وبنفس المعنى ُذكرت فى إنجيل معلمنا مرقس الرسول 

السيد المسيح حتى بداية خدمته فى نفس إصحاح ُعرس قانا الجليل  -3

وتحويل الماء إلى خمر ، يذكر القديس يوحنا الحبيب أن اليھود سألوه 
فسأله اليھود أية اّية ترينا حتى تفعل ھذا ؟ أجاب  ": اّية أ معجزة 



 
      

           

الجناز العام  و صالة ص٧تبدأ الصالة الساعة  ٢٠٢٠, ابريل١٢  يوم
   وتبدأ الفترة المسائية للبصخة المقدسة من ظھراً  ١٢:٣٠سوف تبدأ 

  مساًء  ٣٠:٩إلى  ٦: ٣٠
  

       

 صالة اللقان وغسل ثم ص ٧: ٣٠سوف يبدأ بصالة باكر  ابريل ١٦ 
وتبدأ الفترة  ظ  ١٢ص يليه القداس اإللھى    ١٠: ٣٠األرجل  

  .مساًء  ٣٠:٩إلى  ۵: ٣٠ المسائية للبصخة المقدسة من

        

مساء  ١١ثم نعود الساعة  مساءً  ۵   صباحاً إلى ٨من  أتبد ابريل ١٧ 
اعة السالذى يبدأ لنتمتع بليلة أبوغلمسيس و بصالة قداس سبت النور 

  .صباحاً  ٤

          

والذى ينتھى بعد منتصف الليل  مساءً ٧الساعة   ابريل ١٨يوم السبت  
  وكل عام وأنتم بخير . يليه أغابى 

    

  ،بعد القداس  سبت الرابع من كل شھريوم ال) أسرة المريمات ( ع أجتما - ١
  بعد القداس السبت األول من كل شھر ) أسرة المحبة ( أجتماع  -٢
  .ص٠٠:٨الساعة والرابع بالقاعة الرئيسية للكنيسة والثالث الثانى األول  قداسات األحاد األنجليزى األحد -٣
ص٣٠:٧الساعة األول والثالث بقاعة الشابل بالدور األرضى بالكنيسة  قداسات األحاد  العربى األحد -٤  
  .ظ٠٠:١الساعة  من كل شھر ثانىال األحدأجتماع الخدام  -٥
من كل شھر   م ٧:٣٠أجتماع أسرة عرس قانا الجليل يوم  السبت الثانى -٦  

  م  ٨يوم الجمعة من  كل اسبوع    اسرة مارمينا لشباب الثانوىأجتماع  -٧ 
  م  ٨  لجمعةيوم اأسبوعياً لشباب الجامعة والخريجين اسرة البابا كيرلس أجتماع   -٨
.من كل اسبوع الساعة الواحدة بعد الظھر  ألحديوم ا  سرة الكورال بالكنيسةأجتماع ا -٩  
م ٧:٣٠الساعة ) بعد العشية( أجتماع درس الكتاب المقدس كل سبت  -١٠  
  م ٩ - م٣٠:٧من كل شھر يوم خميس كل باللغة االنجليزية )  فرح أبدى(اجتماع  -١١
.م ٧:٣٠الساعة   اسبوعياً يوم الثالثاءاجتماع الصالة  -١٢  

.  Grade 12 إلى    Grade 1   م٣٠:٧اجتماع الشمامسة لأللحان اسبوعياً يوم السبت  -١٣  
ظ ١٢حد بعد القداس من لأللحان اسبوعياً يوم األالكبار  اجتماع الشمامسة -١٤  
   .م قبل صالة عشية٦كورال األطفــال اسبوعياً يوم السبت  -١٥
م ٧  - ٦اجتماع فريق الكورال للشباب اسبوعيا ً يوم السبت    -١٦  
  م٧اجتماع فرق الكشافة اسبوعياً يوم الخميس   -١٧
 ظ ١٢اجتماع اعداد الخدام اسبوعيا ً يوم األحد بعد القداس  -١٨
 ظ  ١׃٣٠األحد األول من كل شھر الساعة Crowns of Loveأجتماع  -  ١٩



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       تجلى كلية الطھر السيدة العذراء بكنيسة الزيتون         ) برمھات ٢٤(٢

 عيد البشارة المجيد        )  برمھات ٢٩(٧     
أحد الشعانين)          برموده   ٤(١٢           

الجمعة العظيمة  )        برموده   ٩(١٧                                                           
    سبت النور         )  برموده ١٠(١٨   
  عيد القيامة المجيد )          برموده ١١(١٩   
 



  
 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
  Telephone #                                       ارقــام التليفــون   
 

(905) 452-3969 
Fax : (905) 452-3986 

E-mail address       frmorcos@rogers.com 
   

(905) 670-1881 
E-mail address       frmichaeldawoud@gmail.com 

At Church                                            بالكنيــــسة  
                                  (905) 840-4600 
                                   Fax (905) 840-0163 
 
Church Email   :  michaelandsttekla@gmail.com 

Please join our new facebook page at 
facebook.com/michaelandsttekla 

For news and updates 
Church Website      sttekla.org 

Streaming every Sunday     
Confession Schedule          مواعيـــد االعــتراف
Friday          7-10 pm                                                             ١٠ -٧الجمـــعة 
Saturday during the Midnight Praise                 الســبت اثنـاء تسبحـة نصف الليل   
 During   the Week by Appointment                    خالل االسبوع بموعد مســبق                     
Transportation Services ( Hany Ibrahim )    (647) 678-1522 ھانى ابراھيم( التنقالتخدمة(  
                             



 


