بطريركية األقباط األرثوذكس

أغسطس 8102

كنيسة مارمينا بهومديل  -نيو جيرسي

”السماء الثانية “

القداسات :
األحــــد  63:86 – 0:66 :ص

نخاطب أمنا العذراء مريم بألقاب كثيرة خالل الصلواا االواوسوابويوا ااووناهوا اموق بوذن ا لوقواب أنونوا نوقوال و و وا و وا السومواء
ً
الثانية ،اداهما نالحظ في أيقانا السينة العذراء أ ا ترتني موالسوز قرءواء الولوان الوان السومواءأم والوذ أمونوا الوعوذراء موريوم
ً
السماء الثانية لي ا رض ءرابة الستين اما ،امنذ نياحت ا اهي تظهربين الحين ااآلخر فراد الجماع في مناطو االوالد كوثويورة
مثل ظهاربا في كنيست ا بالزيتان بالقابرة منذ حاالي نصف ءرن  ،ابذا ينفعنا للتأمل في اآليا الكتابية التي نسومواو وا اآليوا
ا رضية السمااية اهي التي ننما نقرأبا نجن نصفها ا ال يتودونع وق ا رض بويونوموا الونوصوف الوثوانوس يوتودونع وق السومواء،
ابذن سعض ا مثلة :
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 33:86 – 3:86ص
األربعاء  33:86 – 0:66 :ص
الجـمـعة  36:66 – 0:86 :ص
الســبـت  36:66 – 0:86 :ص

اإلجتماعات :
الثالثاء
 3:86 – 0:86م إجتماع الصالة
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 3:86 – 0:66م درس األلحان
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 3:86 – 0:66م إجتماع السيدات
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الجمعة

اكل بذن اآليا اغيربا ترالط بين ا رض االسماء اتعرف أن حياتنوا ولوي ا رض موهوموا موتون هوي توموهويون لوحويواتونوا السومواايوة فوي ا بونيوةم
االناءا لي بذا اوفهام نستطيع أن ندند نة مالما سمااية في حياتنا ا رضية مق خالل أمار ملماسة امادية مثل:
 -1الكنيسة سفارة السماء لي ا رضم هي ءطعوة موق السومواء
 ،اكما يعبرالقنيز ياحنا ذبويوي الوفوم بوقوالو ” ونونموا توري اآلب
الكابق يفتا ستر الهيكل فإن يفتا باب السماء“.
 -2الكتاب اوقنس دليل السماء اindexأ؛فواإلنسوان ونونموا
ً
يووذبووب لووي أي ب ولوون فووي ال وعووالووم يوطولووب أا خووريوطووة اووكووان الووذي
يذبب لي اندق نستعين بأ هوزة  GPSلولوا وال لوي أي موكوانم
السماء تدتا دليل للذباب لا ا با ا سفار اوقنسةم

 -3الكهنا با ا باة  Father-hoodفوي كونويوسواونوا ابوا رفويو
اإلنسوان لوي السوموواء فوموا ألوهووي أن يوور افوقو وي أب يوموسو بويووني
ايقادنس بأبات ندا السماءم
 -4الرببنة ارن مالهكية للحياة لي ا رضم لوقون توخولواا وق
ً
كل ش ئ برض ي اإخوتويوار اذبوبواا لوي ا ديورة بودوثوا وق الوقوناسوة
ً
احبا في الحياة السماايةم

 -5القناس اإللهي با رحلة لوي السومواء حويوا ولواا الوقوناس
ً
بنءا مق رفع بخار شية ثم الاسبدة ارفوع بوخوار بواكور االوقوراءا
ً
اا لحان اأخيرا التناال مق ا سراراوقنسةم كل بذن تشكل رحولوة
سوموواايووة حويووا نصولووي أثونوواء توواق ووع ا سورار ”سوبودوواا م فووي ومويووع
ءوونيسويو “ نونووا وورنووا فووي السوموواء وواوويوون أن لو ووة السوموواء هووي لو ووة
الاسبيام
 -6التاالة اهي خطاة ندا السمواء ن الوا ويوة ”كوانواا ءونيسويون“
فالتاالة هي ستعادة حياة القناسة فينا في مسويورة حويواتونوا ا رضويوة
ندا السماءم
 -7الخنمة هي التعبيرالظابر ق املحوبوة الوحوقويوقويوة اكول خونموة
نوقوونموهووا هووي د وواة لولوسوموواءم فوواملوحوتووا ااوووريووض االويواويووم اا رمولووة
ونونموا نوخونموهوم انوقونم لوهوم املوحوبوة الوحوقويوقووة نوكوشوف لوهوم مودوبووة
السماءم

بذن مجرد ارة لكس نعيش السماء لي ا رض  ،اكل نسان يعيش اوسيدية في مقها مسئال أن يدال ا رض سماءم
بدء صوم السيدة العذراء
الثالثاء  7أغسطس
عيد التجلي
األحد  50أغسطس قداسين
كالمعتاد

نهضة صوم السيدة العذراء
إبتداء من األربعاء  51أغسطس
حتي الثالثاء  15أغسطس.
القداسات يوميا  57377 — 73:7ص
عدا األربعاء  553:7 – 0377ص
العشية والتمجيد والعظة  0377 –7377م

 3:38 – 0:86م درس الكتاب
باالنجليزية لألطفال
 3:66 – 0:66م درس الكتاب
بالعربية
 0:86 – 3:66م إجتماع الشباب
باإلنجليزية
 0:86 – 3:66م إجتماع الرجال
السبت
 8:66 – 0:86م تسبحة عشية
 8:86 – 8:66م عشية
 0:66 – 8:86م مدارس األحد
 0:66 – 8:86م درس الكتاب
بالعربية
 0:66 – 0:66م تسبحة نصف الليل
إجتماع أسرة القديس يوسف النجار
للمسنيين السبت  0 :أغسطس عقب
القداس اإللهي.

اإلعترافات :
الجمعة والسبت مساءاً وعــقـــب
الــقــداســـات اإلســــبــوعــيـــــة.

عيد السيدة العذراء
األربعاء  11أغسطس
القداس
 553:7 - 0377ص

عيد تدشين كنيسة مارمينا هومديل
الجمعة  36أغسطس
القداس 36:66 - 0:86ص

خادماكما في الرب ...
القمص  :إبرآم جورجي

موبايل )087( 833 - 8083 :

تليفون الكنيسة 0878873687 :

القـــس  :إبراهيم واصف

موبايل )063( 063 - 0383 :

فاكس الكنيسة 0878873600 :

يمكنكم الحصول علي نسخة إليكترونية من الخطاب علي www.stminas.com
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Weekly Divine Liturgies

The Second Heaven
We call our mother St. Mary through our prayers, hymns, praises with many titles and one of those
many titles is “the second heaven”. We can notice that in all St. Mary’s icons that her wardrobe is
blue as it is the color of heaven.
Our mother St. Mary, the second heaven, lived on this earth for approximately sixty years and
since her departure, she has appeared from time to time to many people in many different areas,
countries for example, her appearance in her church in Zeitoun in Cairo approximately half a century ago…

This prompts us to meditate on the earthly and heavenly verses. These verses are called both earthly and heavenly. The beginning of these verses refers to the earthly while the latter about the heavenly. Here are few examples:

Sunday: 6:00 – 8:30 AM
: 8:30 – 11:30 AM
Wed.

: 9:00 –11:30 AM

Friday : 7:30 – 10:00 AM
Sat.

: 7:30 – 10:11 AM

Weekly Meetings

Tuesday
7:31 - 2:31 PM Weekly Prayer

+ “Be faithful until death (on earth), and I will give you the crown of life (in heaven)” (Revelation 8:01) Wednesday
+ “Blessed are the poor in spirit (on earth), For theirs is the kingdom of heaven (in heaven)” (Matthew
0:3)
+ “Do not fear, little flock (on earth), for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom (in
heaven)” (Luke 08:38)
+ “You were faithful over a few things (no earth), I will make you ruler over many things. (in heaven)” (Matthew 80:80)

All these verses and many others combine earth and heaven. We can conclude from these verses
that no matter how long a person may spend on earth, it is only the preparation phase for eternal
life in heaven.
Based on that, we can better understand the heavenly features on earth through tangible things including:
0. Church: This is the heavenly embassy on

earth. It is a piece of heaven and as St. John
Chrysostom says, “As you see the priest open
the veil of the sanctuary, you are seeing him
opening the gates of heaven”.
8. Holy Bible: This is the index to heaven.
When any person goes to a new area, he first
asks for a map of the place and we also utilize
the GPS to guide on whichever location we need
to go to. Also, for guidance to heaven, we need
the Holy Scriptures as a guide that points to us
on where to go.
3. Priesthood: It is the fatherhood of our church.
The priest is our companion towards heaven. It
is a desire to be accompanied by a father that
holds my hands and guides me on my journey
with his fatherhood towards heaven.

5. The Holy Liturgy: It is a journey to heaven
starting from the vespers then praises, matins,
readings, hymns and finally Communion from
the Holy Sacraments while praising and saying, “praise God in all his saints”. We are considered in heaven as we are speaking the language of heaven, the language of praise during
the Holy Communion.
6. Repentance: It is a step towards heaven as
we are commanded to “be saints”. Repentance
is the preparation for a life of holiness during
our earthly journey towards heaven.
7.Service: It is a term that shows true love, as
every service we do is an invitation to heaven.
We can show the heavenly love to the needy,
sick, orphans, and widows as we serve them
with true love.

7:11 - 2:31 PM Hymns class
7:11 - 2:31 PM Women’s
Meeting

Friday
6:31 - 2:11 PM children Bible
study
7:11 - 2:11 PM Bible study
(Arabic)

2:11 - 0:31 PM H.S. Youth
Meeting
2:31 - 01:11 PM Young adult
fellowship meeting
2:11 - 0:31 PM Men’s Meeting

Saturday
4:31 - 0:11 PM Vesper Praises
0:11 - 0:31 PM Raising of
Incense
0:31 - 7:11 PM Sunday school
0:31 - 7:11 PM Bible study
(Arabic)

7:11 - 0:11 PM Midnight
Praises
Fellowship of St. Joseph the
Elder Saturday, August 4th
after the Liturgy.

CONFESSIONS :

Friday & Saturday Evening
This is only a small snap of living the heavenly life on earth and it is our responsibility as Christians to & after weekly Liturgies.
change the earthly to the heavenly.
St. Mary’s fast starts on
Tuesday August 7th
Transfiguration feast
Sunday, August 19th regular

St. Mary’s Nahda

Starts on Wednesday August 15th
including Tuesday August 21st.
Liturgies 7:30 - 10:00 AM daily ,
except for Wednesday 9:00 - 11:30.

St. Mary’s feast
Wednesday, August 22

nd

Liturgy 9:00 - 11:30 Am

Commemoration of the
consecration of St. Mina
Holmdel Church
Friday, August 01th
Liturgy 7:31 - 01:11 Am

Servants of the Lord …
Fr. Abraam Georgy

Cell No. : (732) 581 - 3638

Fr. Abraham Wassef
Cell No. : (908) 601 - 4831
You Can Obtain an Electronic Version of this Newsletter at www.stminas.com

Church Tel : (732) 332-1052
Church Fax : (732) 332-1049

