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كنيسة مارمينا بهومديل  -نيو جيرسي

القداسات :

سلسة أنساب السيد المسيح
ولد الرب يسوع من سب يهطو ا مطن سط لطة الطمطلط داود فطهطو
ً
ال طم طس ط طحططم أن ي طاططون م طل طلططا عط يطل ال طق طلططوب .ويططذكططر إ طاططان مططن
البخ ين سلسة نس الرب يسوع وهما القديسان ى
مت ولطو طا
ُ
وف س طل طس طلططة أنسططاب الططرب يسططوع نططذكططر أنسططاب
ال طب طخ ط ان .ي
م عدد ماهم الملو وماهم البسياء ،ماهم الخيا كراحاب
طا راطاء لطلطقطلطوب ألن الطرب
الزانية وماهم األبطرار وهطذا مطا يطع ي
ى
ف
طه
ب
ط
س
ن
طة
س
ط
ل
ط
س
وف هطذا
يسوع يف محب ه بم ح يطت الطخطيطا ي
ي
ر
وف مطحطبط طه يطمطاطح
إل أنه د ااء
ألنه أحباا نحن البت ي
إشار ي
ً
ُ
ى
حت وإن طان خطااط طا فطقطد
ُحبه للم إنسان يريد أن يقبم إليه ي
ى
ااسوك أرض الموعد
الت بلت إليها
ي
حسبت راحاب الزانية ي
مططن ش طع ط هللا ف طا طسططوع يف م طي ط د وفططدائططه ي طغ ط ال طخ طيططا
ويماحهم حيا اديد .
ً
 +ن حظ أيضا يف سلسلة أنساب الرب يسطوع أن مطعطلطمطاطا م ى يطت
إل أبناطا إبطراهطيطم أب ا بطاء بطنطاطمطا يصطم مطعطلطمطاطا
يصم بالنس
ي
لو ا بالنس إل أبناا هد  ،ل ألن ى
مت البخط كط ط رخطارنطه
ي
لليهود وهو بذل يوضح لهم أن يسوع هو مطن نسطم إبطراهطيطم
طلططة لطهططم
أبطيطهططم ب طنطا طمططا كط ط مطع طلطم طاططا لططو ططا ل ط مططم الططذيططن
طعطد مطعطلطمطاطا لطو طا الطبطخط
بإبراهيم أب شع إشائيم لذل
ً
طم
ل
ط
ل
طا
ط
ب
أ
طار
ط
ب
ط
ط
ع
طإ
ب
األوأ
طان
إل هد اإلنسط
رسطلطسططة الطنطسط
ي
ي
ً
طششطار ع يطل أن الطرب يسطوع طد اطاء مطخطلطصطا لطلططم الطعطالطم
لليهود فق .

األحــــد  63:86 – 0:66 :ص

ف سلسلة أنساب القديس ى
مت يذكر عن يوسف البار خطيطيط
ي
مريم العذراء أنه إبن يعقوب بطنطاطمطا يطذكطر مطعطلطمطاطا لطو طا أنطه إبطن
هال و د يظن البعض أن هطذا نطاطا طض إ أن مطلطتطب الط ط طاب
ي
ر
هال هطو
التيعة بناما
د رشحوا أن يعقوب هو األب بحس
ىي
طوك طان مطن يطمطور و يط
اللعل فبحس رشيطعطة م
األب
ي
ي ً
ً
نسال يأخذ أخطو إمطرهنطه ويطقطيطم لطه نسطال فطيطاطون يطعطقطوب األ
طال األب ب طح طس ط
ر ط
األ ك ط و واألب ب طح طس ط
التطي طعططة ب طن طا طمططا هط ي
الجسد.
ُ
ويذكر يف سلسة أنساب الرب يسوع أنطه اطاء مطن نسطم الطمطلط
نائت ال ط طاب الطمطقطد فطهطو طد يسطقط يف خطيطي ى يطت
داود أشهر و ي
الزنا والقط طم لط طاطه طد أعطظطم نطولطة وكط ط الطعطديطد مطن مطزامط
ال ولة وهو بهذا يؤكد أن الرب يسوع ااء من نسم الخيطا بط
لك يحرر الطخطيطا مطن سطلطيطان إبطلطاطس .فطقطد اطاء الطرب
خيية ي
ر
وبتى بالغلران لطلطم نطائط وفطداء لطلطعطالطم
يسوع رااء للخيا
له.
وف نطهططايططة نسط السطيططد الطمطسطيططح يططأ ى ي كططر الطقططديططس يططوسططف
ي
طي والخطخطل الطذى إئط طمطاطه
الاجار البار خاد ً ش ال جسد اإلل ي
هللا لياون حافظا ألماا مريم العذراء ف حملهطا ورعطايط طهطا لطلطرب
يسوع.

سهرة

برمون

عيد الميالد المجيد

ليلة رأس السنة

عيد الميالد المجيد

األحد  6يناير

الجمعة  81يناير

اإلثنين  18ديسمبر

الجمعة والسبت واألحد

القداس اإللهي

قداس البرمون (صباحا)

 6،5،6يناير

12:00 - 7:00م

 0:30 - 7:00ص

(اإلستعداد للتناول من

اللقان والقداس

الساعة  3ظهرا )

)مساءا(

اإلثنين  7يناير

 11:00 - 0:00م

حفلة عيد الميالد المجيد

( اإلستعداد للتناول من  2ظهرا )

األحد  6يناير

لمدارس االحد

ملحوظة

 10:00 - 7:00ص

و كل الشعب

ال يوجد قداس يوم السبت

(قداس واحد فقط )

 3:00 – 12:00م

 10يناير صباحا

عيد عرس قانا الجليل

قداس نياحة السيدة

قداس نياحة القديس
األنبا أنطونيوس

القداس اإللهي

(صوم من غير سمك)

12:00م  2:30 -ص
(االستعداد للتناول

القداس االلهي

من  5م )

الجمعة والسبت
 10:00 - 7:30ص

عيد الختان
المجيد
اإلثنين

 86يناير

العذراء مريم

القداس االلهي
 10:00 – 7:30ص

 10:00 – 7:30ص

الجـمـعة  36:66 – 0:86 :ص
الســبـت  36:66 – 0:86 :ص

اإلجتماعات :

الثالثاء
 3:86 – 0:86م إجتماع الصالة
اإلسبوعي

األربعاء
 3:86 – 0:66م درس األلحان
 3:86 – 0:66م إجتماع السيدات

الجمعة
 3:38 – 0:86م درس الكتاب
باالنجليزية لألطفال
 3:66 – 0:66م درس الكتاب
بالعربية

الثالثاء  12يناير
 10:00 – 7:30ص

 0:86 – 3:66م إجتماع الرجال

السبت
 8:66 – ::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 النجججار
للمسنييجن السجبجت  31يجنجايجر بجعجد
القداس اإللهي.

اإلعترافات :

اإلثنين  18يناير

القداس االلهي

األربعاء  33:38 – 3::8 :ص

 0:86 – 3:66م إجتماع الشباب
باإلنجليزية

عيد الغطاس المجيد

 0:00م  12:00 -م

 33:86 – 3:86ص

األربعاء  13يناير
 11:15 - 0::5ص

الجججججمججعججة والسججبججت مسججاءا
وعــقجـجـجـجب الـجـجقجـجـجداسجـجـجـجات
اإلســــبــوعــيـــــة.

خادماكما في الرب ...
القمص  :إبرآم جورجي

موبايل )081( 833 - 8083 :

تليفون الكنيسة 0818813681 :

القـــس  :إبراهيم واصف

موبايل )063( 063 - :383 :

فاكس الكنيسة 08188136:0 :

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

The genealogy of Jesus Christ

Sunday: 6:00 – 8:30 AM

Jesus is a member of the tribe of Judah by lineage
which also includes David the King as Jesus is worthy to be the King of our hearts. Of the four gospel
writers, only Matthew and Luke documented the
genealogy of Jesus Christ. It is worthy to note that
the genealogy of Jesus Christ had the simple people, righteous and also had the sinners like Rahab
the prostitute. This sends a clear message of hope
to our hearts knowing that Jesus allowed sinners in
His genealogy. He was incarnated due to His immeasurable love that He granted to everyone including the sinful. Rahab the prostitute welcomed the
spies who came to spy out the land. The incarnation
allowed for salvation and helped change the life of
the sinners granting them a new life.

+ In the genealogy, St. Matthew mentioned
that Joseph the righteous is the son of Jacob
while St. Luke mentioned that Joseph is the
son of Heli. Some may be confused and think
there is a discrepancy between both books. In
fact, both refer to the same person, but one
references the actual father while the other
references the father according to the law.
Jacob is Joseph’s father according to the law
but Heli is Joseph actual father. The Law of
Moses states that if a man dies without having
children, the brother marries his brother’s wife.
In this case, Jacob was the older brother but
after his death, Heli married Joseph’s mother
who gave birth to Joseph.

+In the book of St. Matthew, the genealogy of our
Lord Jesus Christ dates back to our father Abraham,
the father of fathers, meanwhile in the book of St.
Luke, it dates back to our father Adam. The reasoning behind that is the target audience as St. Matthew wrote his book to the Jews wanting to show
them that Jesus came from the genealogy of Abraham while St. Luke wrote his book to the Gentiles
who are not related to Abraham, the father of Israel,
so he started the genealogy from Adam, the first
man and father of all of us showing us that Jesus
came to save the world as a whole not only the
Jews.

+ David the prophet, one of the most wellknown figures and is also in the lineage of
Jesus Christ repented from sins that include
adultery and murder. His repentance was the
greatest repentance as he wrote many psalms
about repentance. Jesus came for the salvation of sinners from Satan’s slavery, providing
hope and salvation to the whole world while
evangelizing about the remission of sins.
In the very end of Jesus’s genealogy, St. Joseph the carpenter, the righteous, servant for
the incarnation and the person that God has
trusted him as a helper of St. Mary during her
pregnancy of our Lord Jesus Christ and after.

New Year’s Eve

Nativity Paramon

Nativity Feast

Feast of Theophany

Mon, December 31st

Fri,Sat,Sun

Sunday, January 6th

Friday, January 18th

0:00 - 12:00 AM

January 4th,5th,6th

The Holy Liturgy

Liturgy of Paramon (Morning)

(No seafood)

7:00PM – 12:00 AM

7:00 - 0:30 AM
Lakkan and Liturgy (Night)

The Holy Liturgy

The Holy Liturgies

(Fasting for communion starts at 3

12:00 - 2:30 AM

Friday & Saturday

(Fasting for communion

Monday, January 7th

7:30 - 10:00 AM

Nativity Feast celebra-

Sunday, January 6th

tion

7:00 - 10:00 AM

For Sunday school and

Starts at 5:00 PM)

Feast of
Circumcision
Monday, January 14th
Holy Liturgy
7:30 – 10:00 AM

(Only one liturgy)

Feast of the Wedding at
Cana of Galilee
Monday, January

pm)

All congregation

7:30 – 10:00 AM

(Fasting for communion Starts 2
PM)

No Liturgy on Saturday
January 19th

: 8:45 –11:15 AM

Friday : 7:30 – 10:00 AM
Sat.

: 7:30 – 10:11 AM

Weekly Meetings
Tuesday
7:31 - 8:31 PM Weekly
Prayer

Wednesday
7:11 - 8:31 PM Hymns
class
7:11 - 8:31 PM Women’s Meeting

Friday
6:31 - 8:11 PM children
Bible study
7:11 - 8:11 PM Bible
study (Arabic)
8:11 - 2:31 PM H.S.
Youth Meeting
8:31 - 01:11 PM Young
adult fellowship meeting
8:11 - 2:31 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 - 2:11 PM
Midnight Praises
Fellowship of St. Joseph
the Elder Saturday, Jan.
09th after the Liturgy.

Liturgy- Departure of St.

Liturgy- Departure of St.

Mary the virgin

Antony

Tuesday January 29th

Wednesday, January 30th

7:30 -10:00 AM

Wed.

Note

12:00 – 3:00 PM

21st

Holy Liturgy

0:00 – 11:00PM

: 8:30 – 11:30 AM

0::5 - 11:15 AM

CONFESSIONS :
Friday & Saturday
Evening & after weekly
Liturgies.

Servants of the Lord …
Fr. Abraam Georgy

Cell No. : (739) 080 - 3638

Church Tel : (739) 339-0109

Fr. Abraham Wassef

Cell No. : (218) 610 - 4830

Church Fax : (739) 339-0142

You Can Obtain an Electronic Version of this Newsletter at

www.stminas.com

