
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT MINA AND POPE CYRIL VI 

COPTIC ORTHODOX CHURCH 

 (Issue 138, Aug. 25th, 2019) 

SMPCVI:45 Boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X2, Canada 

Holy liturgy:  

Wednesday: 8– 10 am 

Friday: 8:00-10:00 am 

Sunday: 8- 11: 30 am 

 

Vesper & Bible Study:  

Saturday: 7- 8:15 pm 

 

Midnight Praises:  

Saturday: 8:30-10:30 pm 

 

Prayers Meeting: 

Thursday: 8 - 10 pm 

 

Sunday School:  

Sunday: 12 - 1pm 

 

Hymns classes: 

Saturday: 6 - 7 pm 

 

Servants Meeting: 

Sunday: 1:15 - 2:00 pm  

 

Pope Cyril Meeting: 

Friday: 10:30 - 12:30 

 

Holy Family Meeting:  

Friday: 7:30 – 9 30:  pm 

 

Choir: 

Friday: 7:30 - 9 pm 

Children’s Choir:  

Friday: 7 - 8 pm 

 

Kids’ Club: 

Saturday: 3:0-6:0 pm 

Youth Meeting: 

Friday: 8:0-10:0 pm 
The Songs and Contempl-

ations Monthly Meeting:  

Last Friday of every 

month from 9:30-

10:30pm 

 
" Now I know that the 

LORD saves His 

anointed; He will answer 

him from His holy 

heaven With the saving 

strength of His right 

hand.." (Psalm 20: 6) 

We are by default united when we walk in 

the light.  The beginning of unity, is 

acknowledging our individualism.  Unity is 

to minimize our differences and maximize 

our resemblances.  Unity is achievable, but 

only on the basis of mutually agreeing.  If 

we undo what the other does, the unity will 

surely fall.  With unity come strength and 

grace.  A Church united shapes one body.  

Faith united gives eternity… “That they all 

may be one, as You, Father, are in Me, and 

I in You; that they also may be one in Us.” 

(John 17:21). 

Fr. Anthony Micheal 

 
St. Mary: An Icon of Simplicity: Traits of Simplicity, (the Good Ground) 

3. Perceptivity  

St. Mary’s perceptivity resulted from the wisdom the Holy Spirit had granted 

her. She was a woman of no idle talk. The four gospels have recorded only four 

phrases uttered by the Mother of God. She was more of actions than words; for 

the former speak louder than the latter. In spite of the wonders that she saw and 

heard happen before her, she kept everything in her heart But Mary kept all 

these things and pondered them in her heart. (Luke 2:19). To no one, not even 

her Sons disciples did she talk about her Son and the time before He started His 

ministry at the age of thirty. 

4. Readiness 

The Mother of God is an emblem of genuine humility in genuine service. Any 

other woman, having known, who she was about to become because of Who 

she was carrying in her womb, would have sat and rightfully expected myriads 

of angels to come and serve her. Instead, we see St. Mary had forgotten herself 

and got concerned about Elizabeth, her relative who was great with a child in 

her sixth month. She hurried to visit her and stayed almost three months there, 

only to disappear before the other women came; thus, escaping mention; and 

Mary remained with her about three months, and returned to her house (Luke 

1:56). St. Mary’s readiness got the hundred-fold reward. For before she had 

time to announce the glory that had been bestowed on her, the baby in 

Elizabeth’s womb declared it bowing down in honor and worship to the King 

of Kings that she was carrying. 

Bishop Youssef, Coptic Orthodox Diocese of the Southern US 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت:امواعيد القداس

 ص10:00– 8:00: بعاءاالر

 ص10:00 – 8:00عة: الجم

 ص 11:30- 8:00  د:االح

 

ب اكتدراسة الالعشية و

 : مقدسلا

 م 8:15   -7السبت: 

 

 تسبحة :

 م 10:30 – 8:30بت: الس

 

 اجتماع الصالة: 

 م  -  810 س:  يخملا

 

 الحد: ا رسدام خدمة

 راظه 1 – 12االحد: 

 

 :حانفصول ال

 م 7-  6 السبت:

 

 ام:الخد اعتماج

 ظهرا 2:00-1:15 االحد:

 

 س: رلع البابا كيااجتم

  12:30 – 10:30: معةالج

 

 ة:سراأل عاجتما

 م9:30 – 7:30    : عةمجلا

 

  الكورال: 

 م 9– 7:30عة: الجم

  كورال األطفال:

 م 8 –7 : الجمعة

 ال: فدي األطنا

 م 6:0- 3:0سبت: لا

 

 باب: اجتماع الش

 م 10:00 – 8:00عة: جمال

 

  :التيم والتأمنراالت ماعأجت

يرة من الشهر الجمعة األخ 

 م 10:30 – 9:30من 

 

"اآلن عرفت أن الرب 

مخلص مسيحه ، يستجيبه من 

سماء قدسه ، بجبروت 

 (6: 20خالص يمينه" )مز 

SMPCVI  Web Site : www.smpcvi.com 
For visitation, please contact Fr. Anthony Micheal at (514)-947-6272 or by email: franthony@videotron.ca 

و نحن بال شك نكون فى إتحاد و وحدة تلقائياً عندما نسلك فى النور السمائى.  

يق الوحدة هو اإلعتراف بالخطا عند الوقوع فى النزعة و الميول الفردية، فبداية طر

فالوحدة معناها تقليل اإلختالفات واإلكثار من نقاط التشابه.  وتتعمق الوحدة أكثر 

فأكثر على أساس اإلتفاق المتبادل و المستمر بين األعضاء.  و إذا قمنا بهدم ما 

دة بالتأكيد سيفشل.  فمن خالل الوحدة تأتينا يقوم به اآلخرون فإن السعى لعمل الوح

القوة و النعمة اإللهية.  فالكنيسة المتحدة الواحدة تشكل جسدًا واحدًا.  و من خالل 

ِليَُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما َأنََّك َأْنَت ”اإليمان الواحد الصحيح سنصل للحياة األبدية... 

(21:17يوحنا “)ِليَُكوُنوا ُهْم َأْيًضا َواِحًدا فِينَا.  َأيُّهَا اآلُب فِىَّ َوَأنَا فِيَك،  

خائيلونيوس ميالقس: أنط  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 القديسة مريم: أيقونة البساطة
 سمات البساطة )األرض الجيدة(

 التميز بالحس العالي واالدراك:. 3
نتج إدراك القديسة مريم عن الحكمة التي منحها لها الروح القدس. كانت امرأة بال 
كالم فارغ. فقد سجلت األناجيل األربعة أربع عبارات فقط نطقتها أم الرب. كانت 

ست كلمات. ألن األفعال يكون صداها أقوي من مجرد كلمات. و امرأة أفعال و لي
على الرغم من العجائب التي رآتها وسمعتها تحدث أمامها ، فقد أبقت كل شيء في 

(. 2:19قلبها ، "وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكالم متفكرة به في قلبها" )لوقا 

للتالميذ  قبل أن يحين الوقت حتى أنها لم تخبر أحد عن ابنها و لم تتحدث عنه حتى 
 و يبدأ خدمته في سن الثالثين.

 االستعداد الحقيقي للخدمة:. 4
. أي امرأة أخرى ، بعد أن عرفت والدة االله هي شعار التواضع الحقيقي في الخدمة

لمجد التي أوشكت أن تحصل عليهم بسبب من كانت تحمله في رحمها ، الكرامة و ا
حضر لها العديد من المالئكة ويخدمونها. وبدالً من يكانت ستجلس وتتوقع بحق أن 

مكانتها وقلقت علي قريبتها أليصابات ذلك ، نرى أن القديسة مريم قد نسيت نفسها و
شهرها السادس، و سارعت التي كانت متقدمة في العمر و حامل في طفلها في 

بزيارتها وبقيت هناك ثالثة أشهر تقريبًا ، لتختفي قبل أن تأتي النساء األخريات و 
هو ما ذكر " فمكثت مريم عندها نحو ثالثة أشهر، ثم رجعت إلى بيتها." )لوقا 

(. و تواضع القديسة مريم و استعدادها الحقيقي للخدمة قد كفء بمائة مرة 56:1

تم اإلعالن عن المجد الذي منح لها ، أعلن الطفل في رحم أليصابات ألنه قبل أن ي
 مكانتها و أنحني في اجالل لملك الملوك الذي كانت تحمله العذراء في أحشائها.

 ات المتحدةلواليثوذكس في جنوب اقباط األرة األأبرشي، فنبا يوسأ

 

http://www.smpcvi.com/

