بصلوات قداسة البابـا المعظـم  ..البابا تاوضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة
المرقسية  ..وتحت رعاية ابينا االسقف نيافـة الحـبر الجليـل األنبـا دانييــال  ..أسقف
سيدني وكل توابعها يسر الكنيسة دعوتكم لحضور النهضة الروحية بمناسبة

عنوان النهضة  :أما البار فبااليمان يحيا
دراسة النهضة  :بر المسيح في سفر دانيال
اليـوم
األربعــاء
24
نوفمبر2021
 15هاتور
1738
الخميــس
 25نوفمبر
 16هاتور
الجمعــة
 26نوفمبر
 17هاتور
السبت
 27نوفمبر
 18هاتور

القـداس أإللـهـى
القداس األول (- 8
 )10.30ص

العشـية والتمجيد والعظـة
( 7م –  9.30م)
بر المسيح وسحر العالم :أَ َّما دَانِيآل فَ َجعَ َل فِي قَ ْلبِ ِه أَنَّه الَ يَتَنَ َّجس
ب ا ْل َم ِل ِك َوالَ بِ َخ ْم ِر َمشْروبِ ِه ،فَ َ
بِأ َ َ
ان أَ ْن الَ
يس ا ْل ِخ ْ
ب ِم ْن َرئِ ِ
طلَ َ
طايِ ِ
صيَ ِ
س"( .دانيال )٨ :١
يَتَنَ َّج َ

القداس الثانى ( )6 - 4م

قـــدس أبونـــا شــاروبيم شــاروبيم

القداس األلهى ()7 - 5
ص

ف األَس َر ِار،
اوا ِ
ت كَا ِ
بر المسيح وسر هللا :ل ِكن يُو َج ُد إِله فِي ال َّ
ش ُ
س َم َ
يرة" ( :دانيال )٢٨ :٢
َوقَد ع ََّر َ
ف ال َم ِلكَ َما يَكُونُ فِي األَيَّ ِام األ َ ِخ َ
قـــدس أبونـــا اثناسـيوس

بر المسيح في اليقين " :الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من
القداس األول ( )9 - 7ص
اتون النار واال فليكن معلوما ً لك" دا ١٨-١٧ :٣
القداس الثانى ( )6 - 4م
قـــدس أبونـــا جـوشــوا تــادرس
بر المسيح في التسليم " :العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها
القداس األلهى (- 8
من يشاء " دا ١٧ :٤
 )10.30ص
قـــدس أبونـــا بـــوال القمـــص بالمــون

اليـوم
األحـــد
 28نوفمبر
 19هاتور
1738
األثنيـــن
 29نوفمبر
 20هاتور
الثالثــاء
 30نوفمبر
 21هاتور
األربعــاء
 1ديسمبر
 22هاتور
الخميــس
 2ديسمبر
 23هاتور
الجمعــة
 3ديسمبر
2021
 24هاتور
1738
الســبت
2021/12/4
 25هاتور
1738

القـداس أإللـهـى

العشـية والتمجيد والعظـة
( 7م –  9.30م)

القداس  )8.30 – 6( Aص
القداس  )8.30 – 6.15( Eص
القداس  )11.00 – 9.00( Aص -
القداس  )10.30 – 8.30( Eص
سو ِد
س َل َمالَ َكهُ َو َ
لهي أَر َ
س َّد أَف َوا َه األ ُ ُ
بر المسيح وافواه األسودِ " :إ ِ
القداس األلهى (- 8
فَلَم تَض َُّر ِني ،أل َ ِني ُو ِجدتُ َب ِريئ ًا قُدَّا َمهَُ ،وقُدَّا َمكَ أَيضًا أَ ُّيهَا ال َم ِلكُ  ،لَم
 )10.30ص
أَف َعل ذَن ًبا»( .دانيال )٢٢ :٦
قـــدس أبونـــا ماثيـــو عطـيـــه
الرؤيَا».
الر ُج َل ُّ
بر المسيح في الفهم« :يَا ِجب َرائِيلُ ،فَ ِهم هذَا َّ
القداس األلهى (- 8
الرؤيا االولي (دانيال )١٦ :٨
 )10.30ص
قـــدس أبونـــا تـومـاس دوس
ع َ
سكَ َو َهب
بر المسيح في الحريةِ « :لتَكُن َ
طايَاكَ ِلنَف ِ
ِه َبا ِتكَ ِلغَي ِري .ل ِك ِني … "( .دانيال )١٧ :٥
قـــدس أبونـــا يعـقـــوب مجـــدي

القداس األول (- 8
 )10.30ص
القداس الثانى ( )6 - 4م
القداس األلهى ()7 - 5
ص

سيِ ُد أَص ِغ
سيِ ُد اغ ِفر .يَا َ
سيِ ُد اس َمع .يَا َ
بر المسيح في التوبة " يَا َ
َ
علَى
ي َ
َواصنَع .الَ تُؤ َِخر ِمن أَج ِل نَف ِ
لهي ،ألنَّ اس َمكَ ُد ِع َ
سكَ يَا إِ ِ
علَى شَعبِكَ »( .دانيال )١٩ :٩
َمدِينَتِكَ َو َ
On Zoom
نيــافـــة االنبـــا رفــــائيــــل
"رفَعتُ َونَ َ
ظرتُ فَ ِإذَا ِب َر ُجل الَ ِبس َكتَّانًا،
بر المسيح في الثيؤريا َ :
َ
ب أُوف َ
از( ،دانيال )٥ :١٠
تان ِبذَ َه ِ
َوحَق َواهُ ُمتَمنَ ِطقَ ِ
قـــدس أبونـــا ســـيرافيـــــم

القداس األول ( )9 - 7ص بر المسيح وسفر الحياة (الضيقة العظيمة والخالص) َ « :وفِي ذ ِلكَ
يس العَ ِظي ُم القَائِ ُم ِلبَنِي شَعبِكَ َ ،ويَكُونُ
ال َوق ِ
القداس الثانى
ت يَقُو ُم ِمي َخائِي ُل َّ
الرئِ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ت
تَ .وفِي ذ ِلكَ ال َوق ِ
ز َمانُ ِضيق لم يَكُن ُمنذ كَانت أ َّمة إِلى ذ ِلكَ ال َوق ِ
(استـبدل بقــداس العــيد
َ
السف ِر( .دانيال )١ :١٢
يُن َّجى شَعبُكَ ُ ،ك ُّل َمن يُو َج ُد َمكتُوبًا فِي ِ
الســاعة 9.30م)
On Zoom
نيافة األنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة
نيافـــــة االنبـــــا دانيـــال
قداس العيد :تسبحة 11 – 9.30م والقداس 11م – 1ص
القداس العيد الثاني ( )10.30 - 8ص

مالحظات هامة :يقام اجتماع صاله (نصف الليل) كل يوم عقب الخدمة من الساعة  9.30الى الساعة  10مساء
وكل عام وأنتم جميعا بكل خير وبركة ومحبة وسالم … الكنيسة 2021
لو سمحت احجز مكانك لحضور النهضة على .Hisvine.com.
واليوم الذي فيه زوم
http://www.abusefein.org.au
يمكنك متابعة النهضة علي
To Join Zoom Meeting
Meeting ID: 830 0843 1704
Passcode: 180340
https://us02web.zoom.us/j/83008431704?pwd=b2ZFMWhFZlpudXBHMzI4ZU9JSnl3UT09

