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Sunday November 22nd, 2015. Tone 8, Eothinon 3 

25th, Sunday after Pentecost, 9th of Luke 

   3، االيوثينا 8. اللحن  2015 تشرين الثاني 22 األحد

 للوقا تاسع، الوالعشرون بعد العنصرة خامساألحد ال

 

 

Troparion for the Resurrection in Tone 8: 
From the heights Thou didst descend, O compassionate One, and Thou didst submit to the three-

day burial, that Thou might deliver us from passion; Thou art our life and our Resurrection, O 

Lord, glory to Thee. 

 

 :ثامنالباللحن  القيامةطروبارية 

  .من العلو يا متحنن وقبلت الدفن ذا الثالثة األيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد لك إنحدرت
 

Troparion of the Entrance of the Theotokos in Tone 4: 

Today the Virgin is the foreshadowing of the pleasure of God, and the beginning of the preaching 

of the salvation of mankind. Thou hast appeared in the Temple of God openly and hast gone before, 

preaching Christ to all. Let us shout with one thrilling voice, saying: Rejoice, O thou who art the 

fulfillment of the Creator’s dispensation. 

 رية دخول السيدة إلى الهيكل باللحن الرابع:طروبا

ة هللاِ وابتداُء الكرازة بخالِص البشر، قد ظهَرْت في هيكِل هللاِ عالنيةً وسبقَت مبشِّرةً  مةُ مسرَّ لجميعِ ل اليوَم العذراُء التي هي مقدِّ

 بالمسيح، فلنهتِْف نحوها بصوٍت عظيٍم قائلين: إفرحي يا كماَل تدبيِر الخالق.
 :األول باللحن الكنيسة شفيعة السيدة رقاد يةطروبار

في ميالدك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وتركته يا والدة اإلله، ألنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، 

 فبشفاعاتك أنقذي من الموت نفوسنا.

Kontakion for the Entrance of the Theotokos in Tone 4: 

The all-pure temple of the Savior, the most precious bridal chamber and Virgin, the treasurehouse 

of the glory of God, today enters the Temple of the Lord, bringing with her the grace which is in 

the divine Spirit: whom also the angels of God do celebrate in song; for she is the heavenly 

tabernacle. 
 

 :الرابعباللحن  دخول السيدة إلى الهيكلقنداق 
ّب، وت دِخل  مَعهإّن الهيكَل الكلّيَّ النَّقاوة، هيكَل المخلّص، البتوَل الِخْدَر الجزيَل الثَّمن، والَكْنَز الطاهَر ْلمِجد هللا. اليوَم َتْدخ   ا ل  إلى بيِت الرَّ

ماويةالن    .عمَة التي بالّروح اإللهّي. َفْلتَسب ْحها مالئكة هللا، ألّنها هي الِمظلة  السَّ
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Epistle (25th Sunday after Pentecost) 

St. Paul’s Epistle to the Ephesians (4:1-7) 

 

Priest: let us attend. Reader: Make your vows to the Lord our God and perform them. God is 

known in Judah; His Name is great in Israel. Priest: Wisdom. Reader: The Reading is from the 

Epistle of St. Paul to the Ephesians. Priest: in wisdom let us attend. 

Brethren, I, a prisoner for the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have 

been called, with all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love, eager 

to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as 

you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one 

God and Father of us all, Who is above all and through all and in all. But grace was given to each 

of us according to the measure of Christ’s gift. 

 
Gospel (9th of Luke) 

The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke (12:16-21) 

The Lord spoke this parable: “The land of a rich man brought forth plentifully; and he thought to 

himself, ‘What shall I do, for I have nowhere to store my crops?’ And he said, ‘I will do this: I will 

pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. And 

I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, 

drink, be merry.’ But God said to him, ‘Fool! This night your soul is required of you; and the 

things you have prepared, whose will they be?’ So is he who lays up treasure for himself, and is 

not rich toward God.” As He said this, Jesus called out, “He who has ears to hear, let him hear.” 

 (والعشرون بعد العنصرة خامساألحد الالرسالة )

 (7-1: 4 اف) أهل أفسس إلى رسالة القديس بولس الرسولفصل من 

 قّدموا نذوركم للرب إلهنا، هللا معروف في كل يهوذا فإن اسمه عظيم في إسرائيل.

 للدعوِة التي ُدعيتُم بها، بُِكلِّ تواُعٍع ووَداعٍة وبِوُوِل أناٍة   يَِحق يا إخوةُ، أَطلُُب إليكم أنا األسيَر في الربِّ أن تسلُُكوا كما 

م إلى محتَِمليَن بعُضكم بعًضا بالمحبّة، ومجتَهدين في ِحفِظ َوحَدِة الروِح برباِط السالم. فَإنَّكم َجسٌد واحٌد وروٌح واحد، كما ُدعيتُ 

معموديَّةٌ واحدةٌ وإلهٌ أٌب للجميع واحٌد هَو فوَق الجميِع وبالجميِع وفي جميِعكم. َرجاِء دعوتُِكُم الواِحد. ربٌّ واِحٌد وإيماٌن واِحٌد و

 .مةُ على مقداِر موِهبَِة المسيحولكلِّ واحٍد ِمنَّا أُعويِت النعَ 

 (للوقا تاسعالاإلنجيل )

 (21-16: 12 لو)نجيلي البشير والتلميذ الطاهر اإل لوقا فصل شريف من بشارة القديس
هذا المثل: إنساٌن َغنيٌّ أخصبَْت أرُعهُ، فَفكَّر في نفّسِه قائالً: ماذا أصنع؟ فإنَّه لْيَس لي موِعٌع أْخزُن فيه أثماري.  قال الرب  

يرةً، خيراتٍ كث ثمَّ قال: أصنُع هذا، أْهِدُم أهرائي وأْبني أكبََر منها، وأْجَمُع هناَك كلَّ غالّتي وخْيراتي، وأقوُل لنِفسي: يا نفُس، إنَّ لكِ 

 يموعوعةً لسنيَن كثيرٍة فاستريحي وُكلي واْشربي وافرحي. فقال له هللا: يا جاِهُل، في هذه الليلِة تُولَُب نَْفُسَك مْنَك، فهذه الت
ْمِع فَ  ا قاَل هذا نادى: َمْن لَهُ أُُذناِن للسَّ  .ْليْسَمعأعَددتها لِمْن تَكون؟ فهكذا َمْن يدَِّخُر لِنفِسِه وال يستغني باهللِ. ولمَّ
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 تقديم القرابين:

 .وعائلته والمختصين به نقوال النخلالسيد عن صحة 

  Biblical Soiree سهرات إنجيلية 

Biblical Soiree Every 3rd Thursday of the month @ 7 pm 

Month Date House Address 

December 

 

03.12.2015 Christine Nassif 4245 Capilano Crt 

Mississauga 

December 10.12.2015 

Teen Soyo 

Lamees Naifeh 45 Robert Parkinson 

Dr. Barmpton 

December 

 

17.12.2015 Chaker & Solange 

Hajj 

3429 Aquinas Ave. 

L5M 7L2 

Mississauga 

 

 يُرجى من األحبة المؤمنين أبناء الرعية تقديم أسمائهم لتقديم القرابين أيام اآلحاد للقداس اإللهي. وشكراً. 

Board Members and Officers 

Bassam Abou-Mrad: President, Ratib Okal: V. President, Toni Haddad: Secretary, George 

Kaadi: Treasurer, Nabeel Sleiman: activities coordinator, Alex Haddad: Building Committee, 

Matthew Rabba: Communications, Adnan Hakim, Ehab Ballan, George Gergi Haddad,  Edward 

Joubran and Elie Haddad: members.  

ت العضوية وذلك للمساعدة في بناء ملفات العائالت نرجو من المؤمنين الكرام التعاون معنا في ملء استمارا إستمارة العضوية:

الخاصة برعيتنا مما يسهّل علينا العمل الكنسي واإلداري، كما يُرجى من المؤمنين إعالم الكاهن بتغيير عنوان السكن في حال 

  :www.saintmarysmississauga.com/http:Our Website//حصوله. شكراً لتعاونكم.

Please inform Father Elias or the Secretary of any changes in your mailing address, telephone 

number or email address. 

 fathereliasayoub@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  1.647.463.9333لالتصال باألب الياس أيوب: 

    fathereliasayoub@saintmarysmississauga.com 
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