
 

              
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Le 22.11.2009 

 

 بعد عيد الصليبالتاسع إنجيل األحد 
Évangile du 9ème dimanche après l’exaltation de la Sainte Croix 

 الخامس والعشرون بعد العنصرة األحد رسالة
Épître du 25ème dimanche après la Pentecôte  

 صالة األنديفونة
الربُّ المحبُّ البشر، يا َمن ھو عجيٌب في قديسيه وينبوُع كلَّ قداسة، يا َمن مدعانا أَيھا 

كونوا قديسين ألني أنا قدوس، وأفاض في قلوبنا روَح القداسة، وجعلنا ھياكَل :  بأمره اإللھيّ 
له، نسأُل مراحَمك أْن تجعلنا أُمناَء لھذا الروِح المخيي، وتُنيَر منا العقوَل لنُدرَك تدبيَرك 

 .الخالصّي، ونعمَل بَحسِب ما يرضيَك كلَّ أياِم حياتنا
واإلبن  +أيُّھا اآلب  ، ألنك أنت ھو مصدُر كلَّ قداسة، وإليك نرفع المجَد والشكر والسجود

 .آمين. والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دھر الداھرين
  

 .بشفاعة والدة اإلله يا مخلص خلصنا  في مدينِة إلھنا في جبله المقدَّس ،عظيٌم الربُّ ومسبٌح جداً 
 .بشفاعة والدة اإلله يا مخلص خلصنا     قد قيلْت فيِك األمجاُد يا مدينةَ هللا

ات، في مدينِة إلِھنا ،كما سمعنا كذلك رأينا  .بشفاعة والدة اإلله يا مخلص خلصنا في مدينة ربَّ القوَّ
 

 .آمين. اآلن وكل أوان وإلى دھر الداھرين  .بن والروح القدسواإل +المجد لآلب  
   ...يا كلمة هللا، االبن الوحيد، 

 ترنيمة الدخول
وا نَسُجْد ونَركْع للمسيح، ملكنا و إلھنا  ھَلُمُّ

 .نحُن المرنميَن لَك، ھَللويا، بَن هللا، يا من قام من بين األمواتاَخلِْصنا يا 
 الثامن باللحننشيد القيامة  

تحنن، وقبلَت الدفَن ثالثةَ أيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا حياتنا مإنحدرَت من العالِء أيھا ال
 .وقيامتنا، يا رب المجد لك

 )ثالث مرات( بالحن الرابع دخول العذراء الى الھيكل   نشيد 
ِل هللاِ .  اليوَمَ  فاتحةُ مسُرِة هللا، ومقدَّمةُ التبشير بخالِص البشر ك ي ُر في ھ ظھ ذراَء تَ فإن الع

ا : فلنھتف اليھا نحُن أيضاً بصوٍت جھير. ببھاء، وتسبُق وتبشُر الجميَع بالمسيح ِك ي ي ل السالُم ع
 .كماَل تدبيِر الخالق

 الرابع باللحنشفيع الكنيسة   نشيد 
فإن ابَن هللاِ يصير ابَن البتول، وجبرائيَل . اليوَم بَدُء خالصنا، وظھور السرِّ الذي منذ األزل

 السالُم عليِك يا ممتلئةً نعمةً الربُّ معك: فلنھتْف معه نحو والدة اإلله. بالنعمة يُبشر
 

 

Éparque : S. E. Mgr Ibrahim M. IBRAHIM, b.s. 
E-mail: bishop@melkitecanada.org   *   http://ca.youtube.com/melkitecanada 

Facebook:  Bishop-Ibrahim Ibrahim 
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الً .  إنساٌن غنٌي أخَصبَت ضيعتُهُ : الربُّ ھذا المثلقال  ائ ُل؟ :  فجعل يُفكُر في نفسِه ق ع اذا أف م
ا، :  ثم قال. فإِنهُ ليس لي َموضٌع أَخزُن  فيه غاللي ھ ن َع م ي أَوس ن ي، وأَب رائ أَفعُل ھذا، أَھِدُم أَھ
رةٌ موضوعةٌ :  وأَقول لنفسي.  وأَخزُن ھناك جميَع غاللي وخيراتي ي ث راٌت ك ِك خي ِس، ل يا نف

ُب :  فقال له هللا.  لسنيَن كثيرة، فاستريحي وُكلي واشربي وتنَعمي طل ِة تُ ل ي ل يا جاھل، في ھذه ال
ِل هللا ال .  منَك نفُسك، فھذا الذي أعَدُدتَهُ لمن يكون؟ ھكذا َمن يدَّخُر لنفسِه وال يَغتني ألج ا ق مَّ ول

 .َمن له أذناِن للسَّماِع فليسَمع: ھذا صاح

 باللحن االول  نشيد لوالدة االله
نغبطك، يا والدة اإلله، الدائمة الغبطة، المنزھة عن كل عيب، وأم  أن حقا واجب إنه

إلھنا، يا من ھي أكرم من الشروبيم، وأمجد بال قياس من السرافيم، يا من ولدت هللا الكلمة 
 . ولبثت بتوالً، إنك حقاً والدة اإلله إياك نعظم

 ترنيمة المناولة
 .وقد ظھر لنا، الرب ھو هللا. مبارك اآلتي باسم الرب. أمين. أمين

ك، .  إقبلني اليوم شريكاً في عشائك السري، يا ابن هللا ألني لست أقول سرك ألعدائ
ا رب في .  وال أعطيك قبلة غاشة نظير يھوذا ي ي ك، أذكرن اللص أعترف ل لكن ك

 .ملكوتك
 ترنيمة بعد المناولة

سجد لقد نظرنا النور الحقيقي ن ال حق، ف ان ال م ، وأخذنا الروح السماوي، ووجدنا االي
 . للثالوث الغير المنقسم، ألنه خلصنا

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
JUSQU’À FIN DÉCEMBRE 2009 

Grand bazar:   Vente de cadeaux de Noël les 29 novembre et 13 
décembre tables disponible, Contribution 15.00$ 

La Ste Barbe:  Bélila offerte par les dames auxiliaires et le groupe 
de Ste Rita le 6 décembre. 

Camp scout:     Au sous-sol de l'église les 28 & 29 novembre. 
Noel des enfants:   Crèche vivante et chants de Noël à l'église le 20 

décembre à17h00 suivis au sous-sol de l'église par : 
Noël à travers le monde, Pére Noël , cadeaux aux 
enfants et Souper. Contribution 15:00 $ 

Soirée de prières pour l’unité des 
chrétiens, l’unité des cœurs et l’uni-

fication de la fête de Pâques 
à l’occasion du 27ème anniversaire des apparitions de 

Notre Dame de Soufanieh à Damas, aura lieu le 
mercredi 25 novembre 2009 en la cathédrale Saint 

Sauveur, une célébration spéciale 
18h00 - Récitation méditée du chapelet 

18h30 - Célébration eucharistique 
Après la messe, un gâteau d’anniversaire sera par-

tagé au sous-sol de la cathédrale. 
Internet :   www.soufanieh.com 
Courriel :  soufanieh@sympatico.ca 
 

Vous êtes tous les bienvenus 
Venez nombreux !!! 

Notre Dame de Soufanieh 
Source de l’Huile Sainte 

www.soufanieh.com




