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ل عام وأنتم بخي ر

THE GOSPEL St. Matthew (21:33-42)The Lord spoke this parable: “There was a householder who
planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine press in it, and built a tower, and let it out to
tenants, and went into another country. When the season of fruit drew near, he sent his servants to the
tenants, to get his fruit; and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another.
Again he sent other servants, more than the first; and they did the same to them. Afterward he sent his son
to them, saying, ‘They will respect my son.’ Butces
when the tenants saw the son, they said to themselves,
‘This is the heir; come, let us kill him and have his inheritance.’ And they took him and cast him out of the
vineyard, and killed him. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those
tenants?” They said to him, “He will put those wretches to a miserable death, and let out the vineyard to
other tenants who will give him the fruits in their seasons.” Jesus said to them, “Have you never read in the
Scriptures: ‘The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; this was the
Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes?’”

 وأطلب، ولتكن أموركم كلّها بالمحبّة. تش ّددوا،َ كونوا رجاال، اثبتوا على اإليمان،يا إخوة اسهروا42-61 :61 كورنثوس١ :الرسالة
 أن تخضعوا أنتم أيضًـا لمثل، إنّه باكورةُ أخائية وقد خصّصوا أنفسهم لخدمة القديسين،اليكم أيها اإلخوة بما أنّكم تعرفون بيت إستفاناس
ّ  إني فرح بحضور إستفاناس وفُرتوناتُس وأخائكوس.هؤالء ولكل من يُعاون ويتعب
ألن نقصانكم هؤالء قد جبروه فأراحوا روحي
ّ
 يُسلم عليكم. يُسلّم عليكم في الربّ كثيرًا أكيال وبْرسكلة والكنيسة التي في بيتهما. تُسلّم عليكم كنائس آسية. فاعرفوا مثل هؤالء.وأرواحكم
. إن كان أح ٌد ال يحبّ ربّنا يسوع المسيح فليكن مفرو ًزا. السالم بيدي أنا بولس. سلّموا بعضُكم على بعض بقبل ٍة مق ّدسة.جميع اإلخوة
. آمين، محبّتي مع جميعكم في المسيح يسوع. نعمةُ ربّنا يسوع المسيح معكم٠ماران أَثا
The First Epistle of St. Paul to the Corinthians. (16:13-24)Brethren, be watchful, stand firm in your
faith, be courageous, and be strong. Let all that you do be done in love. Now, brethren, you know that the
household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service
of the saints; I urge you to be subject to such men and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the
coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence; for they
refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such men. The churches of Asia send greetings.
Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. All the
brethren send greetings. Greet one another with a holy kiss. I, Paul, write this greeting with my own hand. If
anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come! The grace of the Lord Jesus be with
you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen.
 فل ّما.وحوّ طه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجً ا وسلّمه إلى َع َملة وسافر
ت
ٍ  إنسان ربّ بي: متى قال الرب هذا المثل:اإلنجيل
َ غرس كر ًما
َ
 فأَرسل عبيدًا آخرين. فأخذ العملة عبيده وجلدوا بعضً ـا وقتلوا بعضً ـا ورجموا بعضً ـا.قرب أوان الثمر أرسل عبيده إلى ال َع َملة ليأخذوا ثمره
، هذا هو الوارث: فل ّما رأى العملةُ االبنَ قالوا فيما بينهم. سيهابون ابني: وفي اآلخر أَرسل اليهم ابنه قائال.أكثر من األوّلين فصنعوا بهم كذلك
 فماذا يفعل بأولئك العملة؟ فقالوا له إنه يُهلك، فمتى جاء ربّ الكرم. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه.هل ّم نقتله ونستولي على ميراثه
ُّ  أما قرأتم: فقال لهم يسوع.هالك ويُسلّم الكرْ م إلى عملة آخرين يؤ ّدون له الثمر في أوانه
ّ قط في الكتب
إن الحجر الذي
أولئك األردياء أردأ
ٍ
.رذله البنّاؤون هو صار رأسًـا للزاوية؟ ِمن قِبل الرب كان ذلك وهو عجيب في أَعيُننا

Holy Bread of oblation offered by:
St. Nicholas church for the good health of those who have celebrated their birthdays this week of
August: Michael Habeeb, Salwa Hanhan, Lana Halteh Hanhan, Nabil Khoury, Doreen Tannous, Sue
Tarazi Saba. Happy Birthdays. Many Years!
Alter Candles offered by:
,
Salameh
Azar and family for the good health and speed recovery of their cousin Basim Theodory in
,
Jordan! May God grant him many years!

ST. Nichols Annual Middle Eastern
Food Festival will take place
onOctober 3h, 4th
We are selling a raffle ticket at the
festival fora brand new 2015 Honda
Civic, ticket is $50.

These Items Are Needed for Our Festival. Please Donate to purchase these items. Thanks

" شكرا.يرجى التبرع لشراء هذه الحاجيات
100 foil trays with cover
2 cases of lamb
4-10 cases of garbanzo beans
4 lighting fluid
100 lbs of chicken breast
1 case of plastic knives
5 cases of napkins
50 large foil trays
50 lbs bulgur
3 cases of plastic forks
1-75 lbs sugar
15 large bags of charcoal
30 lbs of Tahini sauce
5 cases of lettuce
2 jars of peeled garlic
4 cases of parsley
1 case of green onion
5 cases of cucumber
500 pieces of Baklava
500 pieces Maamool
500 pieces Barazik

10 kinds of spices
10 cases of “to go” containers
1-25 lbs salt
200 pieces of ½ chicken
5 cases of paper plates
2 large foil 18”
2 cases of 4oz containers
12 gallons olive oil
5 cases of lemon juice
2 large saran wrap
100 dozens of pita bread
3 cases of plastic spoons
2 cases of vermicelli
5 cases/ yellow onion
500 pieces of Knafee
1 case of lemon
500 pieces of Hilbeh
500 pieces Ghribeh
500 pieces “Ka’ek”
500 pieces of Namura

Save the date: November 1st our annual fashion show at
St. Nicholas Banquet room @ 1:30 p.m. Donation: $50



أول أيلول يوم البيئة في الكنيسة األرثوذكسية (من نشرة رعيتي)
عام  ،٩١٩١أصدر البطريرك المسكوني آنذاك ديمتريوس األول رقي ًما بطريركيًا دعا فيه المؤمنين إلى رفع صالة الشكر
واالبتهال لخالص الخليقة وحماية البيئة في اليوم األول من أيلول كل عام ،أي في رأس السنة الكنسية .وخلفه عام ٩١١٩
البطريرك المسكوني بارثلماوس األول ،الذي رفع لواء حماية البيئة على نطاق عالمي ،حتى لقّب "البطريرك األخضر" .وهذه
السنة ،في آب  ،٥٠٩٢اقتدى البابا فرنسيس بالمبادرة األرثوذكسية ،معلنًا األول من أيلول يو ًما للصالة من أجل البيئة في
الكنائس الكاثوليكية.
في التعليم المسيحي ،يمكن تلخيص العالقة بين البشر والطبيعة بالكلمات اآلتية" :أثمروا واكثُروا وامألوا األرض وأخضعوها
وتسلّطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبّ على األرض ...إني قد أعطيتكم ك ّل بقل يُبزر بزرًا على
وجه كل األرض وك ّل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرًا .لكم يكون طعا ًما( "...تكوين .)٥١-٥٩ :٩
بهذه الكلمات أعطي البشر سلطانًا على األرض .هللا أهدى إلينا العالم ،ونحن بدورنا نقدم هذا العالم إلى هللا بشكر إذ نقول" :التي
لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء" .فمن خاللنا ،نحن البشر األحرار ،تق َّدََ م الخليقة إلى الخالق.
لكننا إذ ننظر إلى العالم اليوم ،نرى صورة مختلفة جدًا عن الخليقة األصلية .فجحود اإلنسان وغروره وجشعه حطمت عالقته
االصلية هذه ،اذ تخلى عن مفهوم الكنيسة لدوره راعيًا للخليقة" :وأنتم يا غنمي ...أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد
وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تك ّدرونها بأقدامكم؟" (حزقيال .)٩٩-٩١ :٤٣
نتيجة هذا اإلخالل بالعهد األول ،يواجه عالمنا اليوم أزمة موت وفساد لم يعرفها من قبل .فاالحتباس الحراري ،الناجم عن
انبعاثات المصانع ومحطات الطاقة والسيارات ،يغير المناخ ويذيب الجليد القطبي مهددًا بارتفاع مستوى البحار وغرق الجزر
والمناطق الساحلية .ماليين األنواع النباتية والحيوانية مهددة باالنقراض .مساحات شاسعة من الغابات تختفي كل يوم .األنهار لم
تعد تصبّ في البحر إال حثالة .هواؤنا مسموم ،وماؤنا مسموم ،وطعامنا مسموم ،ونفاياتنا تتكدس جباالً.
عام  ٩١١٩عقد مؤتمر بيئي في األكاديمية األرثوذكسية في جزيرة كريت اليونانية ،شارك فيه ممثلو الكنائس األرثوذكسية،
وممثلو كنائس أخرى ومنظمات دولية ،واختصاصيون في مجاالت مختلفة من الالهوت وعلوم الطبيعة .وأعلن في ختام
المؤتمر أن الكنيسة األرثوذكسية تشارك أولئك القلقين من العبء المتزايد على البيئة الطبيعية نتيجة إساءات البشر .كما تم
التذكير بأن الكنيسة األرثوذكسية تشكل حضورًا وشاهدًا على نمط متجدد للوجود ،وفق منظورها الالهوتي لعالقة البشر باهلل،
وبعضهم ببعض ،وبالطبيعة.

ومن أبرز توصيات ذلك المؤتمر األرثوذكسي الجامع:
* أن تكرس كل كنيسة أول أيلول (سبتمبر) يوم صالة لكل الخليقة ،مع التعليم والعظات في القداديس بحاجتنا إلى العناية بخلق
هللا والبيئة الطبيعية.
* أن تباشر كل كنيسة برامج للتثقيف البيئي المسيحي والنشاطات والمشاريع البيئية الرعوية والمدرسية ،مع تحضير المواد
واللوازم الضرورية لذلك .وحيث للكنيسة مؤسسات تعليمية عالية ،يمكنها أن تدعم وتشجع األبحاث في مجاالت بيئية ،مثل
الطاقة الشمسية ومعالجة مياه الصرف العادة استخدامها.
* أن تنخرط كل كنيسة في مشاريع ومبادرات بيئية على المستوى المحلي واألبرشي .يمكن مثالً ،على المستوى المحلي ،تنظيم
برامج إلعادة تدوير الورق والزجاج والمعادن ،وتشجيع االقتصاد بالمياه والكهرباء والتقليل من استعمال السيارة .أما على
صعيد األبرشية ،فيمكن استخدام أنظمة الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية) في المؤسسات التابعة لألبرشية ،كما يمكن إنشاء
محمية طبيعية في أمالك الوقف.
* ان تحرص كل كنيسة على استخدام األراضي والمباني واالستثمارات التي تخصها بطريقة ال تسبب ضررًا بيئيًا ،وانما
تحسن البيئة.
* ان تعقد اجتماعات للرعية تتنوع مواضيعها من الالهوت إلى العلوم البيئية ،من أجل زيادة االنخراط العملي في القضايا
البيئية والبيوأخالقية.
* ان تشجع الكنيسة الشبيبة وتدعمهم ليباشروا مشاريع وبرامج ذات أهداف بيئية ،مثل مخيمات العمل والبرامج التعليمية
والتوعوية.
* أن تتعاون الكنائس في منطقة ما حيال قضايا بيئية محددة تتجاوز حدود كل كنيسة على حدة.
البيئة األفضل تبدأ بكل واحد منا :في البيت ،والمكتب ،والمصنع ،والمدرسة ،والسيارة ،وعلى الطريق ...وفي الكنيسة أيضًـا.
إن في وسع الكنيسة أن تفعل الكثير لحماية البيئة ومساعدة المجتمع ليصبح مكانًا أنظف وأوفر صحة.
اإلنسان هو ،بالمفهوم الكنسي" ،راع للخليقة" .وهذه الرعاية تشمل بيئة األرض ومواردها الطبيعية .ولئن تم تكريس األول من
أيلول "يوم البيئة في الكنيسة األرثوذكسية" ،فإن رعاية البيئة واجب على المؤمن في كل يوم.

________________________________________

Maher Aljada Hair Salon
753-Kains Ave. Mills Park Shopping Center
San Bruno CA 94066
(415) 424-5353

5200 Diamond Heights Blvd.
San Francisco, CA 94131

Come visit us for Weddings, Baptisms,
Birthdays, Anniversaries & All Other Occasions
We are located in the heart of San Francisco
Please call us to make an appointment at (415) 648-5200.

