يســر كنيســة السيدة العذراء مريم والشهيد ابي سيفين دعوة حضراتكم لحضور
النهضـة الروحيـة من يوم  14الي  22أغسطس وذلك بمناسـبة:
صوم السيدة العذراء القديسة الطاهرة مريم امنا كلنا وفخر جنسنا.
وشعار برنامج النهضة الروحية:

الكنيســـة هـي امــــي
نعم نؤمن بكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية
(من قانون االيمان)

اليـوم
األحـــد
14
أغسطس
 8مسرى

اإلثنــين
15
أغسطس
 9مسرى

القـداس أإللـهـى
القداس اإللهي  )8 - 6(E&Aص
القداس اإللهي  10.30 – 8 Eص
القداس اإللهي  10 – 8.30 Aص

القداس  10.30 – 8ص

الثالثاء
16
أغسطس القداس اإللهي  10.30 – 8ص
 10مسرى

العشـية والتمجـيد والعظـة ( 6.45م  9.00م)
اوال :ماهيتها :عروس المسيح التي اقتناها بدمه
س ِم ِهِ ،م ْن لَحْ ِم ِه َو ِم ْن ِع َ
ألَنَّنَا أ َ ْع َ
ام ِه.
ظ ِ
ضا ُء ِج ْ
(أفسس )٣٠ -٢٨ :٥؛ تك٢:٢٣
( ابونا القمـص اغسطينوس ندا )
ثانياً :جاللها :جسد المسيح المنظور على االرض
بعد صعود الرب
(انتم ملح االرض … انتم نور العالم … فَ ْليُ ِض ْئ
اسِ ،لك َْي يَ َر ْوا أ َ ْع َمالَ ُك ُم
ور ُك ْم ه َكذَا قُدَّا َم النَّ ِ
نُ ُ
اواتِ( .متى
سنَةََ ،ويُ َم ِجدُوا أَبَا ُك ُم الَّذِي فِي ال َّ
ا ْل َح َ
س َم َ
))١٦ :٥
( ابونا القمـص روفائيل روفائيل )
ثالثاً :طبيعتها :كنيسة واحدة
اح ٌد َولَهُ أ َ ْع َ
يرةٌ،
س َد ُه َو َو ِ
ألَنَّهُ َك َما أ َ َّن ا ْل َج َ
ضا ٌء َكثِ َ
َو ُك ُّل أ َ ْع َ
يرةً ِه َي
ض ِ
س ِد ا ْل َو ِ
اء ا ْل َج َ
اح ِد إِذَا كَانَتْ َكثِ َ
احدٌ ،كَذ ِلكَ ا ْل َمسِي ُح أ َ ْيضًا ١( .كورنثوس
س ٌد َو ِ
َج َ

)١٢ :١٢؛

( ابونـا اثناثيوس )

اليـوم

القـداس أإللـهـى

االربعاء
القداس اإللهي  )11 - 9( Aص
17
اغسطس القاس اإللهي ( )6 – 4م
 11مسرى

الخميس
18
القداس اإللهي  )7 - 5( Aص
أغسطس
 12مسرى

الجمعـة
عـي ـ ــد التجل ــي
19
أغسطس
القداس اإللهي  )9 - 7( Aص
 13مسرى

العشـية والتمجـيد والعظـة ( 6.45م  9.00م)
رابعاً :كيانها :كنيسة وحيدة
اء ِبغَ ْي ِر
س َم ِ
َول ِك ْن إِ ْن بَش َّْرنَا ُك ْم نَحْ نُ أ َ ْو َمالَكٌ ِم َن ال َّ
َما بَش َّْرنَا ُك ْم ،فَ ْليَك ُْن «أَنَاثِي َما»! (غالطية )٨ :١
( ابونـا كــاراس )
خامساً :ميراثها :كنيسة مقدسة (الن مالكها
قدوس إسرائيل)
ض ِمص َْر ِليَك َ
ُون
ب الَّذِي أ َ ْ
صعَ َد ُك ْم ِم ْن أ َ ْر ِ
الر ُّ
إِنِي أَنَا َّ
ون قِدِيس َ
لَ ُك ْم ِإل ًها .فَتَكُونُ َ
ُّوس.
ِين ألَنِي أَنَا قُد ٌ

(الالويين )٤٥ :١١

(ابونا القمــص بطــرس )
سادساً :ابعادها :كنيسة جامعة
ير ِة ،يَ ْنبَ ِغي
اف أ ُ َخ ُر لَ ْي َ
َو ِلي ِخ َر ٌ
ستْ ِم ْن ه ِذ ِه ا ْل َح ِظ َ
ص ْوتِيَ ،وتَكُو ُن َر ِعيَّةٌ
س َم ُع َ
أ َ ْن آتِ َي ِبتِ ْلكَ أ َ ْيضًا فَت َ ْ
اح ٌد .يوحنا ١٦:١٠
اع َو ِ
َو ِ
اح َدةٌ َو َر ٍ
(نيافــــة األنبــا دانيـــال)

يقدم كورال حجر الزاوية

()Corner Stone Choir
تراتيل للسيدة العذراء بعد صالة العشية
السبت
20
القداس اإللهي  )10.30 – 8( Aص
أغسطس
 14مسرى

االحد
21
أغسطس
 15مسرى

القداس اإللهي  )8 - 6(E&Aص
القداس اإللهي  10.30 – 8 Eص
القداس اإللهي  10 – 8.30 Aص

سابعاً :اصالتها :كنيسة رسولية
َم ْبنِيِ َ
ع
ين َ
سو ُ
س ِل َواأل َ ْنبِيَ ِ
علَى أ َ َ
اءَ ،ويَ ُ
الر ُ
س ِ
اس ُّ
سهُ َح َج ُر َّ
الزا ِويَ ِة ،أفسس ٢٠:٢
ا ْل َمسِي ُح نَ ْف ُ
(ابونا القمص بافلـوس حنـا)
ثامناً :وظيفتها :الكنيسة ام امومتها ممتدة الي
مجيء الرب ومستمده من امومة العذراء
(في شفاعتها وفي اسرارها وفي رعايتها)
(ابونا القمـص يعقـوب مجـدي)

يليها سهرة تمجيد وتسبيح للسيدة العذراء مريم
األثنين
22
أغسطس
2022
 16مسرى
1738

عيــد صعود جسد السـيدة العـذراء القـديســة مــري ـ ــم
القداس األلهي ( )10.30 – 8ص

سيقام اجتماع صالة اختياري كل يوم عقب العظة ( 9.30 9.00م)
مالحظات هامة:
يمكن متابعة الخدمة علي صفحة الكنيسة http://www.abusefein.org.au
الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه الصالح القدوس آمين  ..وكل عام وأنتم جميعا بكل خير وبركة ومحبة وسالم … الكنيسة2022 .

