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Holy Bread of Oblation is being offered:
 By Rimon & Sana Jada for the good health of Fadi, Ramzi, and Emily. May God grant them
many years!
 For the memory of Jalil Jada. May his memory be eternal 
 For the memory of Salim Madback by his wife Leila and family. May his memory be eternal
 By Almaza Tannous, Mike Tannous, Hani Tannous, Gihan Cosentino, Christine Jekelian and
their families in memory of Josef & Margarit Hanhan, Charles Tannous and Asal Tannous.
They will be sponsoring the Easter Golden Eggs for the children on Easter morning. May their
memory be eternal! 
PASCHA (EASTER) BREAKFAST ITEMS NEEDED
As our custom, the Family of St. Nicholas Parish enjoys breaking the Fast together on the dawn of the Resurrection
day. All the parishioners of St. Nicholas will have their breakfast together in celebration of the Feast of the
Resurrection of our Lord. Call Church office if you would like to Donate these items or money toward purchasing
these items:
Feta Cheese
Cheese
Labneh
Olives
Ham
Orange Juice
Turkey
Pickles
Fruits
Napkins
Pita Bread
Tahini
Milk
Foam Cups
Olive Oil
Eggs
Sausage
Bacon
Potato
Coffee
Pancakes
Knives
Forks

Maher Aljada
Hair Stylist (415) 424-5353
Allure Salon
Park Plaza 1590 El Camino Real San Bruno, CA 94066

. ووهب الحياة للذين في القبور، ووطئ الموت بالموت،المسيح قام من بين األموات
َّ ًالمالك قائال
َّ الصبح اللواتي
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ت
َ
َ
َ
ِ سبق
واكر ْز َن في
اسر ْع َن
َ  انظرْ َن لفا.تطلُب َْن الذي هو في الضو ِء األزلي مع الموتى كإنسان
ِ
ِ ئف األكفان و
َّ العالم
ُ ُوأمات الموت ألنّه
َ
.جنس البشر
ّب قد قا َم
ُابن هللا المخلص
َ
َ بأن الر
.ولئن كنت نزلت الى قبر يا من ال يموت اال أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا ايها المسيح االله
 واهبا لرسلك السالم يا مانح الواقعين القيام،وللنسوة الحامالت الطيب قلت افرحن
Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the
tombs bestowing life.
They who were with Mary came before the dawn, found the stone rolled away from
the sepulcher, and heard the angels say unto them, Why seek ye him as man with the
dead, who dwells in light eternal? Behold the grave wrappings; make haste and
declare to the world that the Lord is risen, and hath caused death to die; for he is the
Son of God, the Savior of mankind.
Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose
the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting
peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
As many as have been baptized into Christ, have put on Christ. Alleluia.
Special Thank You: Fr. George and
the members of the parish counsel of
St. Nicholas Orthodox Church would
like to express their gratitude and
appreciation to all of you who helped
during this Great Lenten season by
donating: food, money, wine,
oblation’s bread, labor time, chanting,
ushering, cleaning our beautiful
Church …etc!
May the Resurrected Lord bless you
all, along with your families!
Christ is Risen! Indeed He is Risen!

Al Maseeh Qam! Haqan Qam!
Kristos Anesti! Alithos Anesti!

المسيح قام! حقا قام
كل عام وأنتم بخير

درجـت مـنـذ فتـرة عبـارة لـلتـعـزيـة بيـن
الفصح “المسيـح قـام مـن بـيـن األمـوات” كشـف لـقـمّـة إيمـاننـا .وقـد َ
الـذيـن يحسّـون بـالقـيـامـة .قـبـلـنـا الـقديس سيـرافـيـم الـروسي ألـّف عـبـارة تـحيـة لـه يقـولـهـا في كل لقاء“ :يا
فرحي ،المسيح قام” .ونحن الذين ال نسـتـحـيـي باإليـمـان فـي زيـاراتنا الفصحيـة ال نـزال نـردد“ :المسيـح قـام”.
هل نبقيها جملة صارت مألوفة عند األرثـوذكس أَم ُنخـرجـها الى اللسـان من أعـمـاق القلب إحيـاء للـصـديـق الـذي
ُنسلـّم عـليـه ودعـمـا إليمانه وتشجـيـعـه على قبـول قـيـامـة المخـلـّص قـوة لـه وحـيـاة جـديـدة؟ إذا ك ّنا نعـنـيـهـا
فـقـد نـكـون مسـروريـن او مـتـعـبيـن ،مرضى او أص ّحـاء ،مـيـسـورين او محتـاجيـن .العـبـارة هذه فـوق كـل هـذه
فـقـلـبـه.
األوضاع والظـروف الحيـاتـيـة ،قـائـمـة وفـاعـلـة بـذاتها وناقـلة النعمة من أفواهنا الى أُذنـي اآلخـر
ِ
نتـلو القـولـة مـن قـداس الـفـصـح الـى خميــس الصعـود لـنـشـبـع جميعـا مـن حيــويـة القـيـــامـة لـعـلمـنـا بأننـا
انتـقلنـا مـن المـوت ،ايّ نـوع مـن أنـواع المـوت ،الى الحيـاة اذ لم ي ُكن فــي عـمـق الـنـفـس البشـرية فـر ٌح مـا دام
المـوت منتصرا والبشـ ُر غيـر عـارفين اال الـمـوت .ولمـا عـرفـوا الحيـاة الجـديـدة فـي المسيـح لـم َ
يبـق المـوت
حـقـيـقـة راهـنـة وسـمّيـنـاه الرقـاد ْ
لعـلـمـنـا بـأنـنـا بـالمسيـح نـنـتقـل الى حيـاة جـديـدة فـي السمـاء.
ّ
نتخطاها .ولما جـاء المسيح ح ّل هذه المشكلة وتـلقّينا من المخلّص
كل مشكـلـة اإلنسان الموت وما قبله صعوبات
وعد القيامة .هذه هي القيامة األخيرة او العامة .ولكن هذه القيامة األخيرة تسبقها قيامة اولى وهي المعمـوديـة،
وقيـامـات عـديـدة وهي توباتنا المتـالحقة ومنـاولـتـنـا جسد الرب ودمه .وهذه تهيّ ء القيامة األخيـرة .اي ان حياتنا
صارت بالمسيح قيامة دائمة ،واذا سقطنا يعود جسد المسيح ودمه إلحيائنا وإقامتنا في رجاء قيامات آتية .نمط
حياتنا تحن الفصحيين نمط قياميّ  ،وأناشيدنا أناشيد قيامة ألن كل كالم في الكنيسة يقود إليها ويحتويها ضمنا او
صراحة .لذلك ر ّكزنا أن كل أحد في مطلع األسبوع هو فصح ويُذكر فيه القائم من بين األموات .وال شك أن
تعييدنا يوم األحد سبق تاريخيا تعييدنا للقيامة .حتى يتم الفرح الفصحيّ فينا كل يوم ينبغي أال ّ ننسى ان ابن هللا
تجسد ليحيا حياتنا ويُالزمنا في كل شيء ما خال الخطيئة“ .إنْ َح ِيينا فللرب نحيا ،وإنْ مُتنا فللرب نموت” (رومية
.)8 :41
يسوع يُساكننا في العيش وفي الموت .واذا التصق بنا في الموت يُحيينا توّ ا ولو بصورة غير منظورة .يجعلنا له
ومعه الى أن يجمعنا في اليوم األخير.
إن قرأتم هذا قولوا“ :حقا قام” .جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان).

SOME REMINDERS:
! We need sponsors for the Holy Bread of Oblation, Altar candles, and coffee hour
Please make checks of $25 or more payable to St. Nick’s Church to sponsor a
Sunday.
 We will have an Easter egg hunt this Sunday morning after the service at 12 PM.
!Please have your kids attend the service so they can join in the festivities
 According to our calendar, the great feast day of St. George is on April 23rd. Since
the feast day most of the time happens during the Great Lent, we used to postpone
celebrating this great feast to do it according to the old calendar on May 6th. This
year we will celebrate the feast of St. George along with the Pascha Service on May
5th. Happy names day to all those who carry the name of the great martyr St.
George.
 In the tradition of our Church, teens and young adults will come together after
Good Friday services to participate in a Vigil at the Tomb of Christ. We will dye
Easter Eggs immediately after the Vigil.
http://www.antiochian.org/great_friday_vigil

سوني وان ُظروا"
" ِج ّ
صا إنجيل ّيا ،في ك ّل أحد نصّ واحد
تتلو الكنيسة في خدمة صالة َسحر األحد أحدَ عشر ن ّ
َ
مقتطف من أحد األناجيل األربعة ،يتناول حدث القيامة .هذه النصوص تتح ّدث عن ترائي
الربّ يسوع لتالميذه من بعد قيامته من بين األموات ،وحديثه معهم ،وإرساله إيّاهم لنشر
البشارة السارّ ة في العالم كلّه ،إلى أقاصي األرض .هي ،إذا ،شهادات عيان عن صحّ ة قيامة
الربّ بالجسد نقلها التالميذ حيثما ذهبوا ليكرزوا بالخالص والحياة األبديّة .هنا ،سنعرض
للقراءة اإلنجيليّة السادسة المستلّة من خاتمة إنجيل الق ّديس لوقا (.)36-63 :41
“في ذلك الزمان قام يسوع من بين األموات ووقف في وسط تالميذه وقال لهم :السالم لكم.
يرون روحا .فقال لهم :ما بالكم مُضطربين؟ ولماذا تخطر
فارتاعوا وخافوا وظ ّنوا أ ّنهم َ
ُ
وانظروا ألنّ الروح ال لحم له
أفكا ٌر في قلوبكم؟ انظروا يديّ ورجليّ  .إ ّني أنا هو .جسّوني
ترون لي .وحين قال هذا أَراهُم يديه ورجليه .وإذ كانوا غير مُص ّدقين بع ُد من
وال عظم كما َ
َ
الفرح ومُتعجّ بين ،قال لهم :أعندكم ههنا طعام؟ فناولوه قطعة من سمكٍ مشويّ وشيئا من
شه ِد عسل .فأخذ وأكل أمامهم.”...
يُجمع التراث اآلبائيّ على حقيقة اإليمان بأنّ الربّ يسوع قد قام من الموت بجسده ،ولم يكن مجرّ د روح أو شبح .فالق ّديس
الشهيد إغناطيوس األنطاكيّ ( )401+يقول في رسالته إلى أهل إزمير“ :إ ّني مؤمن ومتيقّن بأنّ الربّ كان في الجسد ح ّتى بعد
ُ
لست شبحا .فل َمسوه ،ومن ساعتهم اقتنعوا .لهذا السبب
القيامة .لمـّا جاء إلى بطرس وصحبه ،قال لهم :جسّوني وانظروا ،إ ّنني
وشار َبهم كإنسان حقيقيّ على الرغم من أ ّنه كان بالروح مع أبيه” .أه ّميّة كالم
ازدروا الموت وتغلّبوا عليه .بعد القيامة آ َكلَهم
َ
الق ّديس إغناطيوس تكمن في أ ّنه كان أوّ ل َمن تص ّدى لبدعة “المشبّهة” التي كانت ُتنكر حقيقة تجسّد المسيح وصيرورته إنسانا،
وكانت تقول عن جسد المسيح إ ّنه مجرّ د خيال أو شبح ،وليس جسدا حقيق ّيا.
أمّا الق ّديس كيرلّس اإلسكندريّ ( )111+فيقول في السياق ذاته“ :يُريهم الربّ أثر المسامير .يسمح لهم بـأن يلمسوه ،فيقتنعون،
بش ّتـى الوسائـل ،بـأنّ الجسد الذي تألّم (على الصليب) قد قام من بين األموات .فال يُراوغنّ أح ٌد في أمر القيامة .الكتاب المق ّدس
يقول إنّ الجسد البشريّ يُزرع جسدا طبيع ّيا إالّ أ ّنه يقوم جسدا روح ّيا .فال ُننكرنّ أنّ األجساد البشريّة ستلبس عدم الفساد”.
وكيرلّس نفسه يقول في مكان آخر“ :طلب الربّ منهم شيئا ليأكله كي يُثبّت إيمانهم بقيامته .قام بهذا ليُريهم أ ّنه هو القائم من بين
وشار َبهُم كإنسان حين خاط َبهم بصوت نبويّ ”.
األموات .آ َكلَهُم
َ
يؤ ّكد هذا النصّ اإلنجيليّ  ،بحديثه عن قيامة الربّ بالجسد ،على كون المسيح إلها تا ّما وإنسانا تا ّما .فالق ّديس الون الكبير بابا
رومية ( )134+يقول“ :كانت قيامة الربّ قيامة جسديّة ( )...تح ّدث مرّ ة مع تالميذه وجا َل َسهُم وآ َك َلهُم وسمح بأن يلمسه
المش ّككون .أظهر لهم جرح جنبه ،وآثار المسامير ،وندوب الجراح الطريّة ( )...لقد قام بك ّل هذا لنعترف بأنّ خواصّ الطبيعتين
اإللهيّة واإلنسانيّة تبقى غير منقسمة .لذلك ،يمكننا أن نعترف بأنّ ابن هللا األوحد هو كلمة وجسد” .ويذهب الق ّديس يوح ّنا
الدمشقيّ ( )130+المذهب عينه حين يقول في كتابه “المائة مقالة في اإليمان األرثوذكسيّ ”“ :من بعد قيامة الربّ من بين
األموات طرح عنه األهواء كلّها :الجوع ،والعطش ،والنوم ،والتعب ،وما شابه ذلك .لقد ذاق الطعام بعد قيامته ،إال ّ أ ّنه لم
يخضع أليّ من قوانين الطبيعة .لم يشعر بالجوع ،لكن ،في الوقت المالئم ،أثبت حقيقة القيامة ،أي أنّ الجسد الذي تألّم وقام هو
الجسد ذاته”.
يش ّدد الق ّديس أمبروسيوس أسقف ميالنو ( )691+على كون قيامة الربّ يسوع مق ّدمة لقيامتنا نحن البشر المؤمنين به ،فيقول:
“لمسوا الجسد وجسّوه .ونحن كذلك سنقوم في الجسد .يُزرع جسما بشر ّيا ،ويقوم جسما روح ّيا .األوّ ل جميل ،والثاني بسيط
(غير كثيف ،وغير مر ّكب)” .ث ّم هو نفسه يتساءل“ :ألم يُق ّدم لهم الربّ جسده المحتفظ ِبسمات الجراح وآثار ال ُندوب ليلمسوه؟ إنهّ
لم يكتفِ بتشديد إيمانهم ،بل أنار تقواهم أيضا ،أل ّنه ارتضى أن تبقى سمات جراحه ظاهرة من أجلنا ،ورفض إزالتها ليُري ثمن
فدائنا هلل اآلب”.
“ووقف في وسط تالميذه وقال لهم :السالم لكم” .هذا ما بادر به المسيح تالميذه بعد أن التقاهم للمرّ ة األولى بعد قيامته .وهذا ما
وعد به الربّ جميع المــؤمنين به بقـوله“ :حيثمـا اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون بينهم” (م ّتى  .)40 :48الربّ
حاضر حضورا حقيق ّيا في وسطنا كلّما اجتمعنا باسمه ،وال ّ
يحق ألحد م ّنا بأن يش ّكك بهذا الحضور .ويجدر بنا أن نعرف أ ّنه
حينما ظهر المخلّص لتالميذه غمرهم الفرح والسالم“ :سالما أَت ُرك لكم ،سالمي أُعطيكم” (يوح ّنا  .)41 :41إنّ التدبير اإللهيّ
لمجيء الربّ يسوع الفادي بالجسد كان من أجل خالص العالم .وهذا ت ّم بتأ ّنسه وصلبه وقيامته من بين األموات .هنا نهتف مع
الق ّديس سيرافيم ساروفسكي (“ :)4866+المسيح قام ،يا فرحي”( .من نشرة رعيتي)

The Lord’s Pascha. The Radiant Resurrection
of Christ. (V. Rev. Ihor Kutash )
"This is the Day that the Lord has made. We will rejoice
and be glad in it!”

What is it about this day that makes it so very special to
millions of people around the globe? Why do people keep
saying: “Christ is risen!” and responding “He is risen indeed!”
with such conviction and joy almost two thousand years after
this event?
Some will answer that it is their tradition to do so. This answer
is not a bad one. Tradition helps us find meaning and order in
life and when one is fortified by such a sense of meaning, it
has been possible to survive (and even thrive) in the most trying of circumstances.
Even death has been faced with courage and serenity by those so grounded in a sense
of the significance – immediate and transcendent – of their lives and relationships.
There is, however, a dark side to tradition. Not only are there traditions that were best
left behind, but even good and benevolent traditions can sometimes have the result of
shutting out and alienating from each other people whose traditions differ from each
other.
An authentic celebration of the Lord’s Pascha (the word comes from the Hebrew
“Pesach” which means “Passover”) helps us realize that His passing over from death to
life, as the first of “those who have fallen asleep” (I Corinthians 15:20), is a crucial
and decisive victory against hostility and alienation.
What is the ultimate weapon brandished by those who would promote hostility and
tyranny? Is it not the threat of death? What is it that seems to bring the ultimate
separation and alienation even between people who love each other? Is it not death?
And what is the enemy that Christ has overthrown by embracing him upon the Cross
with His last breath? Is it not death? And is that victory not manifest in His glorious
and shocking - even to His family and followers – resurrection and sojourn among
them, not only as an invisible Presence, but as a concrete historical Person? So what is
so special about this day? It is this sense of hope, of joy, of the sort of triumph which
ultimately makes every loser a winner. It is this conviction that all will finally come
out right in the end – and that in fact what appears to be the end is truly no end, but a
beginning. That life is continually only beginning for everyone - for the Tomb is
empty.
This is Jesus’ ultimate gift and call to all His human brothers and sisters: the light shining
from an empty Tomb. Because He lives – we live.
Let us then, brothers and sisters, live as people of life, hope, love and joy. How shall we
live as such people? Together, with Him in our midst, holding on to each other – we shall
find the way, day by day, moment by moment. Christ is risen! He is risen indeed!

Epistle: Acts: 1:1-8 In the first book, O Theophilos, I have dealt with all that Jesus began to do and
teach, until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to
the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by any proofs,
appearing to them during forty days, and speaking of the kingdom of God. And while staying with them
he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said,
"you heard from me, for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the
Holy Spirit."
So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom of
Israel?" He said to them, "It is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his
own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be
my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth."
Gospel: John 1:1-17 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was
God. He was in the beginning with God; all things were made through him, and without him was not
anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the
darkness, and the darkness has not overcome it.
There was a man sent from God, whose name was John. He came for testimony, to bear witness to the
light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness to the light.
The true light that enlightens every man was coming into the world. He was in the world, and the world
was made through him, yet the world knew him not. He came to his own home, and his own people
received him not. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become
children of God; who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of
God.
And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld his glory, glory
as of the only Son from the Father. (John bore witness to him, and cried, "This was he of whom I said,
'He who comes after me ranks before me, for he was before me.'") And from his fullness have we all
received, grace upon grace. For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus
Christ.

ُ
أنشأت الكالم االول يا ثاوفيـلس في جميع االمور التي ابتدأ يسوع يعمـلها ويعلّـم بها
 إني قد11-1:1  أعمال الرسل:الرسالة
 الذين اراهم ايضًا نف َسه حيًّا بعد تألمـه،الى اليـوم الذي صعد فيه من بعد ان اوصى بالروح القدس الرس َل الذين اصطفاهم
 وفيما هو مجتمع معـهم اوصاهم أن ال.ببراهين كثيرة وهـو يتراءى لهم مـدة اربعـين يو ًما ويكلمهم بما يختص بملكوت الـلـه
 فإن يوحنا ع ّمـد بالـماء واما انتم فستع َّمدون بالروح القدس،تبرحوا من اورشليم بل انتظـروا موعد اآلب الذي سمعتمـوه مني
ْ
 ليس لكم ان:الـمــلـك الى اسرائيل؟ فقال لهم
 يا رب أفي هذا الزمان تر ّد: فسألـه الـمجتمعون قائلين.ال بعد هذه االيام بكثير
 وتكونون لي،تعرفوا االزمنـة او االوقات التي جعلها اآلب في سلطانـه لكنكم ستنـالون قـوة بحلول الروح القدس عليكم
.شهودًا في اورشليم وفي جميع اليهـودية والسامرة والى أقصى االرض
، ك ٌّل بـه كان. هذا كان في البدء عند الـلـه، والكلمة كان عند الـله وإلهًا كان الكلمة، في البدء كان الكلمة:1 يوحنا:اإلنجيل
 كان. والنور في الظـلمة يضيء والظلمة لم تدركه، به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس.وبغيره لم يكـن شي ٌء مما ك ِّون
 لم يكـن هو النـور بل كان ليشهد. لكي يـؤمـ ِ َن الكلُّ بواسطته، هذا جاء لـلشهادة ليشهد للنـور.انسان مر َسل من هللا اسمه يوحنا
 الى. والعالم لـم يعرفه، والعالم بـه كـ ِّون، فـي العالم كان.ت الى العالـم
ٍ  كان النـو ُر الحقيقي الذي ينيـر كل انسان آ.لـلنـور
 الذين ال، فأمـا كل الـذين قبـلوه فأعطاهم سلطانـًا ان يكـونوا اوالدًا هلل الـذين يـؤمنـون باسمه،خاصته اتى وخاصته لم تقبله
 والكلمة صار جسدًا وحـ َّل فينا (وقد أبصرْ نا مجده مج َد.من دم وال من مشيئـة لحم وال من مشيئة رجل لكن من الـله ُولـِدوا
ُ  هذا هـو الذي:ً ويوحنـا شهد له وصرخ قائال.وحي ٍد من اآلب) مملـو ًءا نعـمة وحقًـا
قـلت عنـه إن الذي يأتي بعدي صار قبلـي
 وأما النعمة والحق فبيسوع، الن النامـوس بموسى أُعطي، ومـن ِملئه نحـن ُكلنـا اخذنـا ونعمةً عوض نعم ٍة،النـه متقـدِّمي
الـمسيـح حصال

Great And Holy Week Schedule 2013
Saturday April 27 Divine Liturgy (Lazarus Saturday) 11 a.m.
Sunday April 28—Palm Sunday,
Matins (10:00 A.M.) & Divine Liturgy (11:00
p.m.)
Followed by: Blessing of Palms &
(Procession around the Church)
April 29—Great Monday Evening- Second Bridegroom Service 7:00 p.m.
April 30—Great Tuesday Evening- Third Bridegroom Service 7:00 p.m.
May 1—Great Wednesday Evening- Holy Unction Service 7:00 p.m.
(Confession
before & after the service)
May 2—Great Thursday: Vesperal Divine Liturgy of St Basil 11a.m.
(Breakfast after liturgy)!
Evening-Service of the Twelve Passion Gospels 7:00 p.m.

May 3—Great Friday-Royal Hours and Vespers (The Taking Down from
the Cross) 10:30 a.m.
Great Friday: Service of the Lamentation 7:00 p.m.
May 4- Great Saturday: Vesperal Divine Liturgy of St Basil 11 a.m.
Evening: Starting Service (10:30 p.m.) Hajme (Rush Hour 11:a.m.).
Matins (11:30 p.m.). Divine Liturgy of PASCHA (12:00 a.m.), followed by
breakfast
May 5: Agape Vespers (The Baouth Service) 12 p.m.
followed by Egg hunt & beakfast

برانمج اخلدمات يف اس بوع الاالم
السبت  72نيسان :القداس الالهي لعيد اقامة اليعازر (سبت اليعازر) الساعة
 11صباحا
ا ألحد  72نيسان :أأحد الشعانني :السحرية الساعة  11:11صباحا ،القداس
الالهي الساعة  11:11مباركة سعف النخيل ،الزايح (الطواف) التقليدي
حول الكنيسة
االثنني  72نيسان :خدمة صالة اخلنت الثانية الساعة  2:11مساء
الثالاثء  01نيسان :خدمة صالة اخلنت الثالثة الساعة  2:11مساء
ا ألربعاء  1ااير :خدمة صالة الزيت املقدس (رس مسحة املرىض)
الساعة  2:01مساء (تقيل الاعرتافات قبل وبعد اخلدمة)
امخليس 7أأاير :مخيس ا ألرسار :القداس الالهي صباحا الساعة 11
خدمة أأانجيل الاالم املقدسة الساعة  2:11مساء
امجلعة  0ااير :خدمة السواع (الساعات) ،صالة الغروب (خدمة انزال املصلوب)
الساعة  11:01صباحا
خدمة تقاريظ جناز املس يح الساعة  2:11مساء
السبت  4ااير :قداس سبت النور  11صباحا
صالة السحر مع الزايح املعروف ابلهجمة الساعة  11:01مساء ،مث القداس الالهي الفصح حوايل الساعة
 ،)17مث مائدة الفطور الفصحية
ا ألحد  5ااير صالة الباعوث الساعة  17تلهيا بدء رحةل التفتيش عن البيض مث مائدة افطارية ألوالدان ا ألحباء

لك عام وانمت خبري

Diamond Jubilee
St. Nicholas Antiochian Orthodox Church
5200 Diamond Heights Boulevard, San Francisco, California 94131

Celebrating 75 years – 1938 – 2013
Honoring our past, embracing our present and looking forward to our future

September 30, 1962 – The ground breaking ceremony for the new church building is held, Archbishop Bashir
shoveling the first cut of earth. Joseph Ayoub and Ernest Nackord were Co-Chairmen of the Building Committee

Save the Date
October 25 – 27, 2013
75th Anniversary Celebration
Your Church needs you!!!!
Your pictures
Your memorabilia
Your favorite stories
Your help on a committee

5200 Diamond Heights Blvd.
San Francisco, CA 94131
Come visit us for
Weddings, Baptisms, Birthdays,
Anniversaries and All Other Occasions
We are located in the heart of San Francisco
Please call us to make an appointment at
(415) 648-5200.
Make memories for a lifetime!

