
    ربنا يفرح قلوبكم
  المملؤ غبطة فرح العطاء

  
غالبية الناس تفرح بأخذ أى شئ مادى و خاصة أذا كان بدون مقابل لذلك تبدأ األعالنات التجارية بكلمة 

"FREE" (أى بدون مقابل) أو بكلمة"SALE"  ..(أى بتخفيض) و ذلك لجذب المشترين 

  

كثر من المادية و لذلك يطلبون فى صلواتهم ملكوت اللة وبرة أو قليل من الناس من يفرح بالعطايا الروحية 

  قبل كل الطلبات المادية عمال بنصيحة المخلص ...

  

 مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ" ولكن الكتاب المقدس يرينا طريقا أسرع للفرح و هو العطاء  أذ يقول "

األنسان الذى يعطى أكثر من ذاك الذى يأخذ.. لذلك ينصحنا يكون لفرح أى فرحان جدا ى اه.. و الغبطة 

من سألك فأعطة ومن أراد الرب يسوع و هو العالم بكل شئ و هو الذى يريد أن نكون دائما فرحين : "  

 " (لوقرضوا و أنتم ال ترجون شيئاإأحسنوا و قال " كما )   42:  5(مت  أن يقترض منك فال تردة"

  )..6:38" (لو أعطوا تعطوا) , و أيضا قال :"35: 6

  

بل أكثر من هذا علمنا الكتاب المقدس أن هناك فرحا عظيما ليس فى العطاء فحسب بل و فى قبول أن 

أنتم اللذين قبلتم سلب أموالكم بفرح, عالمين فى أنفسكم أن لكم ماال يسلب ما لنا حين قال : "  

  )..34:  10" (عب أفضل فى السموات و باقيا

  

لذى حياتة ا حبيب الفقراءذ نحتفل فى هذة األيام بعيد قديسنا العظيم األنبا أبرام أسقف الفيوم إو نحن 

, ويكفى أن نذكر ما رواة القريبين منة  فرح العطاء الذى أشتهر بة هى أعظم ترجمة عملية لهذا الفرح ,

يضع األطعمة الفاخرة التى تأتية فى األعياد أمام اخوة المسيح الفقراء بينما هو عظيم كيف كان فى فرح 

  يأكل الجبن القريش فى سعادة و فرح ال تدانيها سعادة .

    

ببركة "المغبوط " قديسنا العظيم   يفرح قلوبكم بفرح العطاء المملؤ "غبطة" وصلى من كل قلوبنا أن ربنا  .. ن

  . األنبا أبرآم أسقف الفيوم حبييب الفقراء  رجل العطاء 

  

  ربنا يفرح قلوبكم

   أبونا موسى

  

 

For updated church info 

Please visit our site at: www:\\stmarystabraam.ca 
 

  



 
Coptic Orthodox Patriarchate of Alexandria 

St. Mary and St. Abraam Coptic Orthodox Church 
360 Westney Road South Ajax, Ontario, L1S 6M7  

 كنيسة السيدة العذراء مريم  و األنباأبرام  القبطية األرثوذكسية . أجاكس .  أونتاريو . كندا

 

  حت رعاية صاحب الغبطة و القداسةت

  نىالثا تاوضروس البابا المعظم األنبا
 الكنيسة بتذكار شفيعها القديس العظيمتحتفل 

 

The church will celebrate the feast of our Patron Saint Anba Abraam the saintly Bishop of Fayoum 
and the beloved of the poor as follows: - 

 

البث المباشر ألجتماع الراعى الصالح بحضور و 
  بوليفياتشريف نيافة االنبا يوسف أسقف 

  م  9:00 – 7:00

Friday 
June 5 

Streamed Good Shepherd Meeting 
@ 7:00 – 9:00 pm 

With H.G. Anba Youssef Bishop of Bolivia 

  البث المباشر لصالة العشية و التمجيد
  م  9:00 – 7:00

Saturday 
June 6 

Streamed Vespers and Anba Abraam Tamgeed 
@ 7:00 – 9:00 pm 

  البث المباشر لصالة القداس االلهى
  ص  11:30 – 9:00

  
  أجتماع درس الكتاب االنجليزى على تطبيق 

  م  9:00 – 7:00

Sunday 
June 7 

Streamed Divine Liturgy  
@ 9:00 – 11:30 am 

 
“Zoom” English Bible Study  

@ 7:30 – 9:00 pm  

أجتماع صالة و كلمة منفعة بحضور و تشريف 
  يسطس عريان من القاهرة على تطبيقأبونا 

  م  9:00 – 7:00

Monday 
June 8 

“Zoom” Prayer Meeting @ 7:00 – 9:00 pm 
With. Fr. Youstos Erean Maady, Cairo  

  البث المباشر لصالة العشية العيد و التمجيد
  م  9:00 – 7:00

Tuesday 
June 9 

Streamed Vespers and Anba Abraam Tamgeed 
@ 7:00 – 9:00 pm  

البث المباشر لصالة قداس االحتفال بعيد االنبا 
  ابرام

  ص  11:30 – 9:00
  

Wednesday 
June 10 

Streamed Divine Liturgy of the feast of Anba 
Abraam 

 @ 9:00 – 11:30 am 

 

   القديس العظيم األنبا أبرآم أم النور السيدة العذراء مريم و  والجميع مدعوون لنوال بركة
 .كل عام و أنتم بخير 

Happy and Blessed feast of Anba Abraam, may his blessings encamp us all. 


