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Sunday, September 13th , 2015
Forefeast of and Sunday before Exaltation of the Cross/
Consecration of Resurrection Church in Jerusalem
 تجديد كنيسة القيامة:األحد الذي قبل عيد الصليب
ل عام وأنتم بخي ر

This Sunday ( 40-Days) memorial service for the Handmaiden of God
Najla Jarjura offered by her family. May her memory be eternal!
THE EPISTLE: the Epistle of St. Paul to the Galatians. (6:11-18)
Brethren, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a
ces
good showing in the flesh that would compel you to be circumcised and only in order that they may not be
persecuted for the cross of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the Law,
but they desire to have you circumcised that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory
except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world.
For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be
upon all, who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble me; for I bear on my
body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.

11-11 :6  غالطية:الرسالة
 وانما ذلك، ان كل الذين يريدون ان يُرضُوا بحسب الجسد يُلزمونكم ان تَختتنوا. انظروا ما أعظم الكتابات التي كتبتُها اليكم بيدي،يا إخوة
 ألن الذين يختتنون هم أنفسهم ال يحفظون الناموس بل إنما يريدون أن تختتنوا ليفتخروا،لئال يُضطهدوا من أجل صليب المسيح
صلِب العالم لي وأنا صُلبت للعالم؛ ألنه في المـسيح يسوع
ُ  اما أنا فحاشى لي أن أفتخر اال بصليب ربنا يسوع المـسيح الذي به.بأجسادكم
 فال.ِاسرائيل للا
 وعلى، وكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون فعليهم سالم ورحمة.ليس الختان بشيء وال القلف بل الخليقة الجديدة
ِ
. آمين، نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها اإلخوة.ت الرب يسوع
ِ يجلبْ عل َّي أح ٌد أتعابا في ما بعد فإني حامل في جسدي ِسما
THE GOSPEL: St. John. (3:13-17)
The Lord said, “No one has ascended into heaven but He who descended from heaven, the Son of man.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, that whoever
believes in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only
Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God sent His Son into the
world, not to condemn the world, but that the world might be saved through Him.”

11-13 :3  يوحنا:االنجيل
 هكذا، وكما رفع موسى الحية في البرية. ابن البشر الذي هو في السماء، لم يصعد احد إلى السماء إال الذي نزل من السماء:قال الرب
 ألنه هكذا أَ َحبَّ للا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال،ينبغي ان يُرفع ابن البشـر لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية
. فإنه لم يرسل للا ابنه الوحيد إلى العالم ليدين العالم بل ليخلِّص به العالم.يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية

Holy Bread of oblation offered by:
 St. Nicholas church for the good health of those who have celebrated their birthdays this week of
September: Muna Khoury, Rita Khoury Martha, Sam Rantisi, Wardeh Jada, Alaa Elhaj, Jenevieve
Rantisi. Happy Birthdays. Many Years!
Alter Candles offered by:
Sponsors for Sundays are needed. Please make checks payable to St. Nicholas Church in the amount of
$25.00 or more. Thanks.

Procession of the Cross It is customary in our Archdiocese for the procession to take
place at the end of the Divine Liturgy.
 طقوسيـّا في آخـر الصالة يـرفع الكاهن الصليب أمام الشعب ويـبارك بـه الشعب وكـان واضعـه:دورة الصليب
 فيـدفع الكاهـن إلى كـل واحـد زهـرة ليـوحـي، فيـأتي المـؤمنـون إليه ساجـديـن ومقبـّليـنه،بـيـن الريـاحيـن والزهـور
. ”إليه انـه “بـالصليـب قـد أتـى الفـرح لكـل العـالم


St. Nicholas Church Sunday School starts on Sep. 13th.

 Youth meeting will take place on Thursday Sept 24th @ 7:00 p.m at Isam Dabit House : Address:
2940 Shannon Dr, South San Francisco CA 94080

ST. Nichols Annual Middle- Eastern Food Festival will take place on October 3h, 4th
We are selling a raffle ticket at for a brand new
2015 Honda Civic, ticket is $50.

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

"يرجى التبرع لشراء هذه الحاجيات شكرا
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 hall @ 1:30 p.m. Donation: $50.
Models are needed for the fashion show. If you are interested, Please call Sue Rantisi
@ 650-823-2949.Thank you



ُ
حماقة هللا
في رسالة اليوم يقول الرسول بولس الى أهل غالطية« :حاشا لي أن أَفتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صُلب
العالم لي» (.)٤١ :٦
أيريدنا الرسول أن نفتخر بخشبة؟ طبعا ال ،ليست الخشبة هي المقصودة .ما يوصينا به بولس الرسول هو أن نفتخر بمحبة
سُكبت على الخشبة ،بمحبة ليست كمحبة الناس للناس .محبة الناس للناس هي في أحسن حال متبادلة .نحبّ على أن يبادلنا
اآلخرون المحبة .لكن هناك محبة وحيدة مجنونة هي محبة هللا للناس.
َ
الناس ال يستح ّقون الشيء الكثير .االنسان أكثر انحطاطا مما نرى .كل انسان أسخف مما نحتسب .مع هذا أحبّ هللا االنسان
فبذل نفسه.
ّ
لم يبذل هللا ماال كما يفعل الناس ،لم يبذل مجامالت كلها كالم بكالم .محبة هللا لالنسان كلفته دمه ،كلفته ان يتصل بهؤالء
البشر الذين هم أنا وأنتم .جاء ال ليدين بل ليخلّص.
الناس يحبّون ويدينون ويحاكمون ويحاسبون ويف ّتشون ويعاتبون .يريدون دائما مبادلة ،التصاقا بعاطفة اآلخرين مما يجعلهم
دائما متربصين بعضهم بالبعض .ال يتنازلون عن شيء ألن العالم في نظرهم كله لهم.
َ
محبة هللا تختلف كليا عن هذه المحبة .يقول هللا لنا بالصليب :العالم ليس لي ،العالم للعالم .االنسان لنفسه .أنا جئت ألخدمه
وأُخلّصه كما هو على فقره وسخافته وانحطاطه.
بهذا يريدنا الرسول أن نفتخر ،وبانعكاس سرّ المحبة المصلوبة علينا وفي حياتنا اليومية .وبعبارة اخرى يريدنا ان نشكر من
أجل كل ضعف وكل مرض وكل تقهقر ونحن على يقين أن هللا يفتقدنا بذلك ويرفق بنا.
يريدنا الرسول ان نفتخر بالضبط بما ال يفتخر به العقل البشريّ والشهوة البشرية .يريدنا أن نفتخر بالصليب وكأننا مجانين
كما قال في الرسالة األولى الى أهل كورنثوس« :ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة .اما عندنا نحن المخلَّصين فهي قوة
هللا» ( .)٤١ :٤هذا الجنون المسيحي هو الحكمة الحقيقية والذكاء الحقيقي «جهالة ( أي حماقة) هللا أحكم من الناس»
(٤كورنثوس .)٥٢ :٤
ينبغي لإلنسان أن يتنازل عن الكثير من انتفاخه وعن كل ما يتباهى به .عليه أن ي ّتضع ،أن يصبح بسيطا ،ال يتربّص وال
يعاتب وال يف ّتش وال يحاكم وال يدين .عليه ان يصنع كل هذا ليكون الصليب الذي نعيّد له في هذا األسبوع مرفوعا ،ليس فقط
على تلة اورشليم ،بل في قلوبنا.
جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان)___________________

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.

