SAINT MINA AND POPE CYRIL VI
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(Issue 146, Oct. 20th, 2019)

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

Discipleship teaches to be loyal to the Lord regardless of the cost. It is
truly a free gift but so costly. Yet the cost of discipleship is nothing
compared to the richness of the fellowship with the Lord. Assuredly it
would cost us something to be true disciples but the rewards of
discipleship are limitless. So we have to assume the cost of discipleship
to become a real disciple… “Yet indeed I also count all things loss for the
excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord.” (Philippians 3:8).
Fr. Anthony Micheal
What is the meaning of this verse: “Two men will be in the field: one will
be taken and the other left. Two women will be grinding at the mill: one
will be taken and the other left.” (Mt 24:40,41)

Answer: Our Lord spoke about the destruction of Jerusalem and the exile
of the Jews in conjunction with His words about the Last Day. Now the
above verses pertain to the exile of the Jews because on the Last Day no
one will be left behind. Our Lord also said in the same chapter, “Pray that
your flight may not be in winter or on the Sabbath.” (Mt 24:20) yet we
know that no one will flee on the Last Day however it is conceivable that
some can flee exile.
Bishop Youssef, Coptic Orthodox Diocese of the Southern US
Adapted from ‘The Salvation that We Are awaiting – Book III’ by Fr.
Shenouda Maher

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: 4:0-6:0 pm
Youth Meeting:
Friday: 8:0-10:0 pm
The Songs and Contemplations Monthly Meeting:

Last Friday of every
month from 9:3010:30pm

"Praise is awaiting You,
O God, in Zion; And to
You the vow shall be
performed." (psalm 65:1)

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

مواعيد القداسات:
االربعاء10:00– 8:00 :ص
الجمعة10:00 – 8:00 :ص
االحد 11:30- 8:00 :ص
العشية ودراسة الكتاب
المقدس:
السبت 8:15 - 7 :م
تسبحة :
السبت 10:30 – 8:30 :م
اجتماع الصالة:
الخميس 10 - 8 :م

تعلمنا التلمذة بأن نكون أوفياء للرب بصرف النظر عما يكلفنا ذلك .فهى
منحة مجانية و لكنها تحتاج الكثير من اإللتزام .و مهما كانت التكلفة فهى
ال تساوى شئ بالمقارنة لغنى هذه التبعية للرب .و إن كان هناك ثمن
للتلمذة فإن المكافأة ستكون بال حدود أيضا ً لهذه التلمذة .و علينا أن نتحمل
ب ُك َّل
تلك التكلفة لكى نكون تالميذ حقيقيين للرب يسوعَ " :...ب ْل ِإنِي أَحْ ِس ُ
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خدمة مدارس االحد:
االحد 1 – 12 :ظهرا

القس :أنطونيوس ميخائيل

فصول الحان:
السبت 7- 6 :م

ما معنى هذه اآلية " :حينئذ يكون اثنان في الحقل ،يؤخذ الواحد ويترك
اآلخر.اثنتان تطحنان على الرحى ،تؤخذ الواحدة وتترك األخرى(".مت
)41 ، 40 :24

اجتماع الخدام:
االحد 2:00-1:15 :ظهرا
اجتماع البابا كيرلس:
الجمعة12:30 – 10:30 :
اجتماع األسرة:
الجمعة 9:30 – 7:30 :م
الكورال:
الجمعة 9– 7:30 :م
كورال األطفال:
الجمعة 8 –7 :م
نادي األطفال:
السبت 6:0- 4:0 :م
اجتماع الشباب:
الجمعة 10:00 – 8:00 :م
أجتماع الترانيم والتأمالت:
الجمعة األخيرة من الشهر
من  10:30 – 9:30م

الجواب :الحقيقة أن السيد المسيح عندما تحدث عن أحداث يوم القيامة،
تحدث في نفس الوقت عن تدمير القدس وتشتيت اليهود .لذا فان هذة
اآليات تتعلق بنفي اليهود ألنه في اليوم األخير لن يترك أحد وراء .أيضا
في نفس االصحاح قال السيد المسيح"وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء
وال في سبت" (مت  ، )20 :24لكننا نعرف أنه لن يهرب أحد من اليوم
األخير  ،لكن من الممكن تصور أن البعض يستطيع أن يهرب من
التشتت.
أنبا يوسف ،أبرشية األقباط األرثوذكس في جنوب الواليات المتحدة
مقتبس من كتاب "الخالص الذي ننتظره  -الكتاب الثالث" لألب .شنودة
ماهر

"لك ينبغي التسبيح يا هللا في
صهيون  ،ولك يوفى النذر"
(مز )1 : 65

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

