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June 14th, 2015  
 

Sunday Services: 
Vespers on Saturday 6 PM, Sunday Matins 9.30 AM 

10:45 AM Divine Liturgy 

 
RESURRECTIONAL APOLYTIKION IN TONE ONE  

While the stone was sealed by the Jews, and the soldiers were guarding Thy most pure body, 

Thou didst arise on the third day, O Savior, granting life to the world. For which cause the 

heavenly powers cried aloud unto Thee, O giver of life. Glory to Thy Resurrection O Christ, 

glory to Thy kingdom, glory to Thy providence, O Thou Who alone art the lover of mankind.  
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APOLYTIKION OF PROPHET ELISSEUS IN TONE FOUR  

 The incarnate Angel, and the Prophets’ summit and boast, * the second forerunner of the coming 

of Christ our God, Elias, the glorious, * from above sent down his grace upon Elisseus; * he doth 

cast out sickness and doth also cleanse lepers; * and unto all that honor him, he poureth forth 

streams of cures. 

 

• Now sing the apolytikion of the patron saint or feast of the temple.  

 

KONTAKION FOR ORDINARY SUNDAYS IN TONE TWO  

O protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the Creator most constant, 

O despise not the suppliant voices of those who have sinned; but be thou quick, O good one, to 

come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession, and speed thou to make 

supplication, thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee. 

 
 (: ولباللحن األ –) للقيامة 

العالَم الحياة/ لذلك قواُت السماوات/ إن الحَجَر لما ُختَِم مَن اليهود / وجسدََك الطاهَر ُحِفظَ مَن الجند / قمَت في اليوِم الثالِث أيها المخلص/ مانحاً 

 هتفوا إليَك يا واِهَب الحياة/ ألمجدُ لقيامتَِك أيها المسيح/ ألمجدُ لُملِكَك/ ألمجدُ لتَدبيِرَك يا ُمِحبَّ البشِر وحدَك.

 : (رابعباللحن ال – لنبي إلياس)طروبارية ا

ضور المسيح، إلياس المجيد الموقر، لقد أرسلت النعمة من العلى يها المالك بالجسم قاعدة األنبياء وركنهم، السابق الثاني لحا

 .ألليشع، ليطرد األسقام ويطهر البرص، لذا يفيض األشفية لمكرميه دائماً 

 باللحن الرابع( –)للبشارة 

نحن معه فلذلك واليوم رأس خالصنا، وإعالن السر الذي منذ الدهور، ألن ابن هللا يصير ابن البتول، وجبرائيل بالنعمة يبّشر، 

 لنهتف نحو والدة اإلله، إفرحي أيتها الممتلئة نعمةً الرب معِك.

 القنداق: 

يا شفيعة المسيحيين غير الخازية، الوسيطة لدى الخالق غير المردودة، ال تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا 

الى الشفاعة، وأسرعي في الطلبة، يا والدة اإلله المتشفعة دائماً  بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري

 بمكرميك.

 
THE EPISTLE  

Let Thy mercy, O Lord, be upon us. Rejoice in the Lord, O ye righteous.  

The Reading from the Epistle of St. Paul to the Romans. (2:10-16)  

Brethren, glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also 

the Greek. For God shows no partiality. All who have sinned without the Law will also perish 

without the Law, and all who have sinned under the Law will be judged by the Law. For it is not 

the hearers of the Law who are righteous before God, but the doers of the Law who will be 

justified. When Gentiles who have not the Law do by nature what the Law requires, they are a 

law to themselves, even though they do not have the Law. They show that what the Law requires 

is written on their hearts, while their conscience also bears witness and their conflicting 

thoughts accuse or perhaps excuse them on that day when, according to my gospel, God judges 

the secrets of men by Christ Jesus. 

 

THE GOSPEL  

The Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. (4:18-23)  

At that time, as Jesus was walking by the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon 

who is called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. 

And He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.” Immediately they left 

their nets and followed Him. And going on from there He saw two other brothers, James the son 

of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and 

He called them. Immediately they left the boat and their father, and followed Him. And He went 
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about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the Kingdom and 

healing every disease and every infirmity among the people. 

 
 لرسالةا

 16-10: 2لرسالة: رومية ا

يا إخوة، المجد والكرامة والسالم لكل من يفعل الخير، من اليهود أوالً، ثم من اليونانيين، ألن ليس عند هللا محاباة للوجوه. فكل 
الناموس فبالناموس يُدانون، ألنه ليس السامعون الذين أخطأوا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكون، وكل الذين أخطأوا في 

رون. فإن األمم الذين لبس عندهم الناموس اذا عملوا بالطبيعة بما هو  للناموس هم أبرارا عند هللا بل العاملون بالناموس هم يُبرَّ
 مكتوبا في قلوبهم وضميُرهمفي الناموس فهؤالء وإن لم يكن عندهم الناموس فُهم ناموس ألنفسهم، الذين يُظهرون عمل الناموس 

 شاهد وأفكارهم تشكو أو تحتّج في ما بينها يوم يديُن هللاُ سرائر الناس بحسب إنجيـلي بيسوع المسيح.

 

 اإلنجيل:
 23-18: 4إلنجيل: متى  

ان يُلقيفي ذلك الزمان فيما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحر الجليل رأى أخوين وهما سمعان المدعّو بطرس وأندراوس أخوه 
شبكة في البحر )ألنهما كانا صيادَين(. فقال لهما: هلّم ورائي فأَجعلكما صيادَي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. وجاز من 
هناك فرأى أخوين آخرين وهما يعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه في سفينة مع أبيهما زبدى يُصلحان شباكهما فدعاهما. وللوقت 

وتبعاه. وكان يسوع يطوف الجليل كلّه يُعلّم في مجامعهم ويكرز ببشارة الـملكوت ويشفي كل مرض وكل تركا السفينة وأباهما 
 ضعـف في الشعب.

 

 

 

 صوم الرسل

حزيران عيد  29هو الصوم الذي يبدأ أسبوًعا بعد عيد العنصرة، أي يوم اإلثنين الذي يلي أحد جميع القدّيسين، وينتهي يوم 
بطرس وبولس. يشبه نظاُمه صوَم الميالد إذ يقوم على االنقطاع عن الزفرين، اللحم والبياض، ولكن القدّيسين هامتَي الرسل 

 يُسمح فيه بأكل السمك ما عدا يوَمي األربعاء والجمعة.

تعود أقدم شهادة على وجود صوم يلي عيد العنصرة بأسبوع إلى كتاب "أوامر الرسل القدّيسين"، المكتوب في القرن الرابع 
الدّي، والذي يذكر: "لذلك بعد أن تعيّدوا العنصرة احتفلوا أسبوًعا آخر، وبعد ذلك صوموا )أسبوًعا( واحدًا، إنّه لحّق أن المي

تبتهجوا بهبة هللا، وبعد هذه الفسحة أن تصوموا. فموسى وإيليّا صاما أربعين يوًما، ودانيال لمدّة ثالثة أسابيع لم يأكل خبًزا 
لحم وال خمر. والمغبوطة حنّة، وهي تطلب صاموئيل، قالت: لم أشرب خمًرا وال مسكًرا، وأسكب نفسي  مرغوبًا، ولم يدخل فاه

أمام الرّب. كذلك أهل نينوى عندما صاموا لثالثة أيّام وثالث ليال تجنّبوا تنفيذ الغضب عليهم. أستير ومردخاي ويهوديت 
ل: كلّت ركبتاي من الصوم. وأنتم صائمون إذًا قدّموا تضّرعاتكم بصومهم أنقذوا من الكافرين هولوفرنيس وهّمان. وداود يقو

 أمام هللا. نحثّكم على أن تصوموا كّل يوم أربعاء وكّل يوم جمعة، وكّل ما توفّرونه قدّموه إلى المحتاجين".

 السادس، خصوًصا في يبدو أّن هذا الصوم الذي لم يكن، في أّول ظهوره، يتعدّى األسبوع الواحد، انتشر وتوّسع، خالل القرن
 األوساط الرهبانيّة في أديرة سوريا وفلسطين، وفي األديرة السريانيّة التي أَعطته تسمية "صوم الرسل".

أّما بالنسبة إلى عاّمة المؤمنين فكانت ممارسته موضوع جدل، وتطبيقها اختلف بشكل كبير. يشهد على ذلك، في القرن السابع، 
بطريرك أنطاكية الحقًا، في كالمه على األصوام األربعينيّة الثالثة، إذ يعتبر أّن الشيطان، الكاره أنسطاسيوس رئيس دير سيناء و

الخير والغّشاش، شّوه وصيّة الصوم المعطاة للجدّ األّول في الفردوس، وباألكل من ثمرة الشجرة أخضعه وسلّمه للموت، وهو، 
تزام بالوصايا اإللهيّة المعطاة لخالصنا. وفي هذا السياق يوبّخ القديس أي الشيطان، ال زال يعمل على ثني المؤمنين عن االل

أنسطاسيوس السينائّي بعض األساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان، الذين يدّعون البالغة والحكمة الكبيرة ويحبّون المظاهر، 
 ير أيًضـا أّن صوم الرسل كان يستمّر حتّى عيدالذين كانوا يدعون، من دون خجل أو حياء، إلى االلتزام بالصوم الكبير فقط. يش

رقاد والدة اإلله في الخامس عشر من شهر آب، إالّ أّن اآلباء القدّيسين، وبسبب من قلّة الحماسة لدى الناس، حدّدوا أن ينتهي 
لعذراء رقاد اصوم الرسل في يوم عيد الرسولين بطرس وبولس، ثّم يكون صوم ثان يبدأ في األول من آب ويستمر حتى عيد 

 مريم.

نالحظ، في زماننا الحاضر، أّن قسًما كبيًرا من أبناء الكنيسة يحيون وكأّن ممارسة الصوم ال تعنيهم. البعض يختار من األصوام 
والصلوات والوصايا اإللهيّة ما يعجبه أو يناسب طريقة حياته، ويعتبر كّل شيء آخر كانّه موضوع لغيره. يضع البعض أيًضـا 

عياًرا لما هو ضرورّي لعيش حياة مسيحيّة مستقيمة وال يقيم وزنًا لتعليم الرّب نفسه المسكوب في التسليم الكنسّي والمحفوظ نفسه م
 في الكتاب المقدّس وصلوات الكنيسة وتعاليم اآلباء.

ليهم من البركات التي يسكبها الرّب علذلك، ال بدّ أوالً من التذكير باألصوام التي تدعو الكنيسة كافّة أبنائها إلى التزامها وتلّمس 
كانون األول(، الرسل  25تشرين الثاني إلى  15يوًما قبل الميالد، أي من  40أسابيع قبل الفصح(، الميالد ) 7خاللها: الكبير )

يوم رفع آب(، يوَمي األربعاء والجمعة،  15إلى  1حزيران(، السيّدة )من  29)يبدأ بعد أسبوع من عيد العنصرة وينتهي يوم 
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آب(،  29كانون الثاني( ويوم قطع رأس القدّيس يوحنا المعمدان ) 5أيلول( وعشية عيد الظهور اإللهي ) 14الصليب المكّرم )
 باإلضافة إلى الصوم قبل القدّاس اإللهّي.

أّن الصوم والصالة وسيلتان  (، وأظهر2: 4ال بدّ أيًضـا من التذكير بأّن الرّب نفسه صام مدّة أربعين نهاًرا وأربعين ليلةً )متّى 
(. كما 15: 9(. كما علّم أّن تالميذه ينبغي أن يصوموا بعد أن يُرفع عنهم )متى 29: 9ضروريّتان لمحاربة الشيطان )مرقس 

أّن الرسل اتّبعوا مثال المعلّم وصاموا هم أيًضـا. كان صومهم إطاًرا روحيًّا يتلّمسون فيه حضور الروح القدس وسط الجماعة 
لمؤمنة، وكان أيًضـا يسبق أحداثًا تتعلّق بالبشارة الجديدة. "وبينما هم يخدمون الرّب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي ا

(. أوصى 3-2: 13برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئٍذ وصلّوا ووضعوا عليهما األيدي ثمّ أطلقوهما" )أعمال 
 (.27: 11كورنثوس 2(، ونعرف أنّه هو نفسه كان يصوم كثيًرا )5: 7كورنثوس 1ائس بالصوم )أيًضـا القدّيس بولس الكن

الصوم فعل حّي، لذلك كان من الطبيعّي أن يتطّور ويغتني بخبرة القدّيسين الذين عاشوه، وبعمل الروح القدس الفاعل فيهم، كما 
لنا لنعبر الحياة بكاملها بصوم دائم؟... يكفي ما حدّده الروح يوضح القدّيس يوحنّا الدمشقّي حين يقول: "من يستطيع أن يؤهّ 

)القدس(". وهكذا رافق الصوُم نشأةَ الكنيسة، وكان المسيحّيون األوائل يمارسونه بكثرة. بعد ذلك، تبلور في الكنيسة هذا الكنز 
لرابع ار المسيحيّة بشكل واسع في القرن االروحّي وعرف تنظيمات قانونيّة لكي يحافظ على أهدافه األساسيّة، خصوًصـا بعد انتش

 وبعده.

من يتردّد في التزام الصوم بفرح وشكر ال بدّ له أن يقرأ ما قاله الرب على لسان إشعياء النبي: "أليس هذا صوما أَختاُره: حل 
لتائهين دخل المساكين اقيود الشر، فك عقد النير وإطالق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير؟ اليس ان تكسر للجائع خبزك وان تُ 

الى بيتك؟ واذا رأيت عريانا أن تكسوه؟ وأن ال تتغاضى عن لحمك؟ حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، 
ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنذا. إن نزعت من وسطك النير 

االثم، وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك، ويكون ظالمك الدامس مثل  وااليماء باالصبع وكالم
الظهر، ويقودك الرب على الدوام، ويُشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك، فتصير كجنة ريا وكنبع مياه ال تنقطع مياهه، 

 (.12-6: 58مرّمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنى" )إشعياء  ومنك تبنى الخرب القديمة. تقيم اساسات دور فدور، فيسّمونك

 

The Nature of Our Worship (from the OCA web) 

YOU WRITE: Why do Orthodox Christians attend the Divine Liturgy and other religious 

services of the Church? 

RESPONSE: We do so to worship God, to enter into union with Him and His People through 

the Eucharist and other Mysteries, or sacraments, and to receive strength as we continue on the 

road of salvation and “the life of the world to come.” In worship, we stand before the throne of 

God, loving one another “that with one mind we might confess Father, Son, and Holy Spirit, the 

Trinity one in essence and undivided.” And in our worship, especially in the Divine Liturgy, we 

participate in all that Christ has done for us—His incarnation, life, passion, death, burial, 

resurrection, and ascension—while anticipating His second and glorious coming. 

YOU WRITE: What is the purpose of such services? 

RESPONSE: The fundamental purpose of the Church services is to worship God, as defined 

above. Orthodox worship is “God-centered,” rather than “man-centered.” In our worship we 

strive to please God, not ourselves—and this is a great honor. We offer ourselves, commending 

ourselves to one another, in recognition of the fact that we have been created in the image and 

likeness of God. And we offer our worship and adoration of God “on behalf of all, and for all,” 

joining our voices, minds, hearts, and souls with all of the faithful who “in all ages have been 

well pleasing unto God.” 

YOU WRITE: Is the purpose of such attendance “to get something out of it”  

or is it an offering? 
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RESPONSE: We attend and participate in the sacraments and services in order to worship God, 

Who gave us life and all that we possess, and Who offers us through worship a foretaste of His 

heavenly Kingdom. We offer ourselves, as individuals and as a faith community, to God in 

worship, rather than expecting to “get something” other than communion with God and His 

People. Hence, worship is not meant to entertain; rather, it inspires—and this word means “in the 

spirit”—and is conducted in Spirit and Truth, as Scripture commands. While we indeed do bring 

our cares and concerns, our joys and sorrows to worship, seeking the Lord’s help in our day-to-

day lives, the only expectation we must have is the encounter with God and our common 

expression of this encounter as shared and experienced within the context of the worshipping 

faith community. We pray that “the Lord will act,” praying that His will, rather than our own 

demands and wants, is revealed to us and commiting ourselves to discerning and living His will 

in our lives. 

YOU WRITE: I have been told that we attend Church to identify with and help preserve our 

historical ethnic heritage and traditions. Is this correct? 

RESPONSE: Not at all! Those who wish to preserve their historical ethnic heritage and 

traditions preserve their “old country” languages, foods, dances, and so on; these things have 

nothing whatsoever to do with the Church, much less the Church’s worship or our journey to 

“the life of the world to come” in the Kingdom of God. Those who think that the Liturgy is 

celebrated to preserve our ethnic heritage are sorely mistaken, and I dare say only harm their 

salvation. The Orthodox Church is not just for certain ethnic groups: Christ Himself said, “Teach 

all nations,” not “teach your own kind, and don’t share the Kingdom of God with others of a 

different ethnic background.” This attitude was condemned by the Orthodox Church in the 19th 

century as a heresy—“phyletism,” the identification of the Orthodox Christian faith with one or 

another ethnic group, as if it was its personal domain. The Gospel of Jesus Christ is intended for 

all mankind, not just for certain ethnic groups. 

 

 
 

 snnouncementAا
 

 The Apostles Fast: continues until June 28. Fish is permitted during this fast. 

 Sunday School Registration: please see Mirna, Rola or one of the teachers.  

 Father Day Lunch: will be on June 21 after Liturgy (Lenten Lunch). Ladies please see Skia or 

one of the ladies to contribute towards the lunch. 

 St. Innocent Camp: Welcome to Mrs. Nellie Salloum from Camp St. Innocent. She will answer 

all your questions. She wants to know who is going to camp this year.  
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 Missing Church: An Orthodox Christian who has committed his/her life to Christ must not miss 

Sunday Liturgy.  We should choose our activities to be after Liturgy (all birthdays and family get 

together). Sundays and the 12 major Feasts Days of the Church are days of obligation for 

Orthodox Christians. We cannot substitute going to church with watching a TV sermon.  

 “Young Couple Club”: Please, let Father know which Friday you would like to meet again. 

 Vacation: The church does not take vacation. As you get away during the summer remember the 

church’s financial obligations continue. Paying the church bills continue during the summer too. 

Be generous and give to the church ahead of your vacation.  Give back to God what belongs to 

Him. 

 Obeying the Church teachings: We obey the Church teachings and conform our lives to them 

not asking the Church to change to conform to our lives.   

 You have a question? Father is only a phone call away. Give him a call, no question is stupid, call 

 Names Day: Do you have anyone in your family by the name of Peter or Paul and you would like 

to sponsor the coffee hour on Sunday 28?  Please speak to one of the ladies officers. Also, St. Elias 

feast day in July: if you have anyone by the name of Elias or Elie, you can sponsor Sunday July 

19th. All those families with the above names may get together to offer lunch or snacks, speak to 

one of the ladies officers.   

 Ladies Meeting: Sunday June 28 after the Liturgy for all the ladies 18 and up.  

 Young Adults: All young adults let us agree on another day to get together. See Father after 

Liturgy. 

 Parish Life Conference: June 30-July 5th in Riverside, CA. Please, try to attend.  

 Archdiocese Convention: is July 20-26, 2015 in Boston, MA. His Beatitude Patriarch John X will 

preside. Please, try to attend.  

 Home Blessings & visitations: Father is available to visit families and bless homes again. 

 Graduates: do you know if any of our young people are graduating high school or the university 

this year? Please, let Father know so we can honor them properly on June 28.   

 Daily Vespers & Bible Study: Every Wednesday at 7 PM, we will have daily Vespers followed 

by Bible Study.   


