SAINT MINA AND POPE CYRIL VI
COPTIC ORTHODOX CHURCH
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Holy liturgy:
Wednesday: 10:30-1 pm
Friday: 8-10 am
Sunday: 8- 11:30 am
Vesper & Bible Study:
Saturday: 7- 8:15 pm
Midnight Praises:
Saturday: 8:30-10:30 pm

If our eyes are good, then nothing bad will come in and the body will be an
enlightened place. If our eyes are good, then the light of the Lord’s will penetrate
through us and we won’t find ourselves in darkness. If our eyes are completely fixed
upon the Lord, then no part of us will be in darkness. If our eyes are good, then we
will have the Lord’s Spirit to enlighten our minds. If our eyes are good, then we can
safely go forward in anything... “God is light and in Him is no darkness at all.” (1John
1:5).
Fr. Anthony Micheal
Church News: The "kids club" will be every Saturday from 2 pm to 5 pm.
A Practical Journey Through Lent: Seven Features of the Lenten Journey
by H.G. Bishop Suriel - Melbourne, Australia.
1. The prayers and liturgies Lent is known as a period of intense prayers.
Time for prayer: this is a time of prayer, intense prayer for your own salvation as
well as praying for your friends that could have been enjoying the fellowship with
Jesus, that sweet Name in which we find our comfort and rest. Learn what the power
of prayer can do for you, it can change you, the way you think and speak.
The spiritual vacuum: there is a spiritual vacuum that young people are living in
today. There is emptiness, a big hole that needs to be filled with prayer. Let us use our
tongues to praise God, to thank Him, to worship Him and to wrestle with Him to lead
us to a true Christian life.
Our Relationship with God: let us build this personal relationship with God, to make
Him our best friend. He said this Himself, “Come to Me, all you who labour and are
heavy-laden, and I will give you rest.” (Matthew 11:28). Let us interact with God,
speak with Him, listen to Him, form a relationship with Him and see the turnaround
that will happen.
Shut your door and pray: shut your door to all the pleasures of the world that will
keep you away from Christ, that will entice you to do evil, that will tell you that you
are totally free without limits or rules and that encourage anarchy.

Prayers Meeting:
Thursday: 8-10 pm
Sunday School:
Sunday: 12- 1pm
Hymns classes:
Saturday: 6-7 pm
Servants Meeting:
Sunday: 1-1:45 pm
Seniors Meeting:
Friday: 10:30-12:30
Family Meeting:
Saturday: 5:30 – 7pm
Choir:
Friday: 7:30-9 pm

Kids Club:
Saturday: 2-5 pm
Children’s Choir:
Saturday: 5-6 pm
“Therefore do not
worry about tomorrow,
for tomorrow will
worry about itself.
Each day has enough
trouble of its own”
(Matthew 6: 34)
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مواعيد القداسات:
االربعاء 1 – 10:30 :ظهرا
الجمعة  10- 8 :ص
االحد 11:30-8 :ص
العشية ودراسة الكتاب
المقدس:
السبت 8:15- 7 :م
تسبحة :
السبت 10:30 – 8:30 :م
اجتماع الصالة:
الخميس 10-8 :م

إذا كانت العين جيدة فال شىء من الفساد سيعبر إلى الجسد و بذلك
سيكون طاهراً .و إن كانت العين جيدة فسيغمر النور اإللهى الجسد و
بذلك ال يوجد فيه ظلمة البتة .إذا كانت أعيننا كلية التركيز على السيد
المسيح فاليوجد أى شىء من الظالم يعيش فينا .و إذا كانت العين جيدة
فسيملئنا روح هللا و بذلك تستنير عقولنا .و لو كانت العين جيدة سنتقدم
ه ظُ ْلم ٌ
َة ْالبَ َّتة.
هللا نُو ٌر وَلَ ْيسَ فِي ِ
فى كل شىء و نمضى بسالم و لألمامَ ”...
“( 1يوحنا )5:1
.

القس :أنطونيوس ميخائيل

خدمة مدارس االحد:
االحد 1 – 12 :ظهرا

أخبار الكنيسة:

فصول الحان:
السبت 7- 6 :م

بدأت الكنيسة نادي لألطفال كل يوم سبت من الساعة  ٢الي الساعة  ٥م

اجتماع الخدام:
االحد 1:45-1 :ظهرا
اجتماع الحكماء:
الجمعة12:30 – 10:30 :
اجتماع األسرة:
السبت 7 – 5:30 :م
الكورال:
الجمعة 9 – 7:30 :م

رحلة في الصوم الكبير :سبع خصائص لرحلة الصوم
بقلم نيافة الحبر الجليل األنبا سولاير  -أسقف ملبورن ،أستراليا
 -1الصلوات واالقداسات هي فرصة للصالة المكثفة.
وقت الصالة :هذا هو الوقت للصالة ،صالة مكثفة لخالصك الشخصي وكذلك الصالة ألصدقائك االذين
كان من الممكن أن يتمتعوا بالشركة مع يسوع .هذا األسم الحلو الذي نجد راحتنا فيه .تعلم ما يمكن أن
تفعله قوة الصالة بالنسبة لك ،فإنها يمكن أن تغيرك ،بل وتغيرطريقة تفكيرك وكالمك.
الفراغ الروحي :هناك فراغ روحي يعيش فيه الشباب اليوم .هذا الفراغ ما هو اال حفرة كبيرة تحتاج
إلى أن تمتلئ بالصالة .بدال من استخدام ألسنتنا للغناء دعونا نستخدم ألسنتنا لنحمد هللا  ،لنشكره ونعبده
ونتصارع معه ليقودنا إلى الحياة المسيحية الحقيقية.

نادي األطفال:
السبت  5 – 2 :م
كورال األطفال:
السبت 6 – 5 :م

عالقة مع هللا :دعونا نبني هذه العالقة الشخصية مع هللا ،لنجعله أقرب صديق .فقد قال هذا عن نفسه:
"تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم" (متى  .)11:28دعونا نتفاعل مع هللا،
نتحدث اليه ،نستمع إليه ،نكون عالقة معه ونري التحول الذي سيحدث.

"ال تهتموا للغد فان الغد يهتم
بشأنه .يكفي كل يوم شره"
(مت )34 : 6

أغلق بابك وصلي :اغلق بابك أمام كل ملذات العالم التي من شأنها أن تبقيك بعيدا عن المسيح ،التي من
شأنها أن تغريك أن تفعل الشر ،والتي تخبرك انك حر وال يوجد لحريتك حدود أوقواعد وبذلك تشجعك
على الفوضى.
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