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Jesus said to him, “It is written 
again, ‘You shall not tempt the Lord 
your God.’ (Matthew 4:7)
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Confession’s schedule: Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday & Sunday after morning and evening 

services.

Fr. Antonious Armiss 347-707-5888
Fr. Samuel Boulos   718-285-6914

Fr. Peter Dimyan  646 -262 -1496

The MarTyrdoM of ST. 
Mina (MenaS), The Monk
 
On the 17th of Amsher, St. Mina the monk was 
martyred. This saint was born in Akhmim to Christian 
parents who were farmers. Since his youth, his heart 
was inclined to renounce the world, so he became a 
monk in one of the monasteries of Akhmim.
For a period of time, he fasted two days at a time and 
he was ascetic in his food and drink. Then he went to 
El-Ashmounein and dwelt in a monastery there for 16 
years without leaving it.
When the Arabs ruled the country, St. Mina heard that 
they denied that God had a Son from His nature and 
essence, and equal with Him in Eternity. This denial 
of faith was painful to the saint, so he took permission 
from the abbot of the monastery and went to El-
Ashmounein.
He came before the commander of the Arab camp and 
asked him, "Is it true that you say that God has no 
Son from His nature and essence?" The commander 
replied saying, "We deny that saying about God and 
totally reject it." The saint told the Arab commander 
that it should only be rejected if His Son was born 
through parental procreation, but our belief is that the 
Lord Christ is God of God, and Light of Light. The 
commander replied, "In our faith, this is blasphemy." 
The saint told him that the Bible says, "He who believes 
in the Son has everlasting life; and he who does not 
believe in the Son shall not see life, but the wrath of 
God abides in him." (John 3:36)
The commander became enraged at this and ordered 
his soldiers to cut the saint into pieces and to throw 
him into the sea. The believers gathered the pieces 
of his body, shrouded and buried it. They arranged a 
commemoration of St. Mina the monk on this day.
His prayers be with us and Glory be to our God 
forever. Amen.

Time Services/Activities Schedule

6:00am - 9:00am
9:00am - 12:00pm
12:00pm - 1:00 pm
1:00pm - 2:00pm
1:00pm - 2:00pm
5:00pm - 7:00pm
7:00pm - 9:00pm
7:00pm - 9:00pm

1st Divine Liturgy – 1st & 3rd Sunday English – 2nd & 4th Sunday Arabic
2nd Divine Liturgy –1st & 3rd Sunday Arabic –  2nd & 4th Sunday English  
Sunday School English (All grades)
Servant’s Meeting (SS HALL 3rd Floor)
Pre Servant Class (ENGLISH)(Conference Room)
Pre Servant Class (ARABIC)(Conference Room)
Arabic Youth meeting (Church Hall)
Family Meeting (ARABIC) (SS HALL) 3rd Floor  

8:30am - 11:00am
8:00pm - 10:00pm

Divine Liturgy 
College / Graduate Meeting (ENGLISH)

7:00pm - 9:00pm
9:30pm - 12:00pm

His Grace Bishop David's Meeting - start with vespers
Gatherings and 1 on 1 interviews with Saydna by appointment 
only

8:30am - 11:00am
6:00pm - 7:00pm
7:00pm - 8:00pm
7:00pm - 9:15pm
8:00pm - 9:15pm
8:00pm - 9:15pm

9:15pm - 11:00pm

Divine Liturgy
Angels/Junior Choir Meeting (up to High School) - 3 Levels
Alhan/Hymns Classes - 3 Levels
Arabic Bible Meeting (Adults)
Bible Activities (Up to 4th Grade) - 3 Levels
English Bible Study (grade 5th - 11th) & Youth Meeting (12th grade & college) 
Family Social Activities

8:00am - 10:30am
10:30am - 3:00pm 
10:30am - 2:30pm

7:00pm - 10:30pm

Divine Liturgy
2nd Sat. Children Activities - English Liturgy
3rd Sat. Wise Family Arabic Meeting - Senior Citizen & Me-
mar - commemoration and glorification of Archangel Michael 
(11:00am- 1:30pm)
Raising of Incense

موضوعات الخدمة مواعید الخدمة الیوم
القداس االلھى االول – االحد االول و الثالث باللغة االنجلیزیة – و الثاني و الرابع باللغة العربیة
القداس االلھى الثاني – االحد االول و الثالث باللغة العربیة – و الثاني و الرابع باللغة االنجلیزیة

حد إنجليزي من حضانة للثانوية العامة
أ
مدارس اال

اجتماع الخدام والخادمات بالدور الثالث

رضي
أ
الجتماعات بالدور اال

أ
فصل إعداد الخدام إنجليزي بحجرة ا

رضي
أ
الجتماعات بالدور  اال

أ
فصل إعداد الخدام العربي بحجرة ا

رضي
أ
اجتماع الشباب العرى بقاعة الكنيسة بالدور اال

سرة بالعربي بالدور الثالث
أ
 اجتماع اال
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حد
أ
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القداس االلھى

نجليزى(
أ
اجتماع الجامعات والخريجيين )اال
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ربعاء
أ
اال

نبا ديفيد ) عشية والعظة والتسبحة (
أ
اجتماع نيافة الحبر الجليل اال

اغابى مع سيدنا ومقابالت شخصية )بالمواعيد فقط(
٧:٠٠ م - ٩:٠٠ م

٩:٣٠ م -١٢:٠٠ م

الخميس

القداس االلھى

الكورال من حضانة الى الثانوية العامة

لحان من حضانة الى الثانوية العامة
أ
حصص اال

درس الكـتاب المقدس من الحضانة الى الثانوية العامة )انجليزى(

درس الكـتاب المقدس للشعب )عربى(

سرة
أ
وقت مفتوح لال
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الجمعة

القداس االلھى

السبت الثاني - الیوم الترفیھى للفتیان - عقب القداس االلھى باللغة االنجلیزیة

السبت الثالث - میمر المالك میخائیل والیوم الروحى للمسنین عقب القداس االلھى

  تسبحة عشية   -  رفع بخور عشیة ٧:٣٠ - ٨:٠٠

    تسبحة نصف اللیل
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3/5 from 12:00pm-3:00pm. Tobia's group seminar: 
Real Estate and how to buy a house by Maged Girgis. 
Insurance and Income Tax by Maged Meleka. Immigration 
Laws by Caroline Doss 

3/5 

rest in Peace

Mrs. Saadia Girgis Awada (92 years old), The mother of 
Suzanne & her husband Mr. Samir Ibrahim, Laurice & her 
husband Mr. Wahid Shoukry, and Anesta and her husband 
Mr. George Botros. She is a grandmother to 9 (Joanne 
Malek, wife of Rami Malek, Jennifer Abraham, wife of 
Emad Abraham, Julie Kubiak, wife of Justin Kubiak, Steven 
Shoukry, David Ibrahim, husband to Colleen Ragaglia, 
Jeffrey Shoukry, Debra Ibrahim, wife of Mark Khalil, 
Catherine Ibrahim, wife of Christopher Herrara, and Evelin 
Shoukry). She is a great grandmother to 9 (Jessica, Juliana, 
Jenna, Jaycob, Madison, Gabriella, Cory, Aubrey, Sadie). 
Wake: Monday 2/27/17 @ 7-9PM.  Funeral: Tuesday 2/28/17 
@ 11AM burial afterward. We pray to the Lord to repose her 
soul and give comfort to the family.

Church News

الروح  في  يتطّهر  أن  يمكنه  ئًا،  مجزَّ كيانًا  ليس  فاإلنسان  معًا..  والروح  الجسد 
بمعزل  يتطّهر  أن  للجسد  يمكن  ال  كما  مائتًا!!  خاطئًا  متدنًسا  الجسد  يبقَى  بينما 
وبالروح. بالجسد  لألبديّة،  بجملته  يسعَى  متكامالً  كيانًا  فاإلنسان  الروح،  عن 

تدور  التي  الحرب  لتلك  والتيقُّظ  التفطُّن  على  القدرة  يمنحنا  والصوم   
وروح  هللا  روح  بين  القائم  الصراع  ذلك  الداخليّة،  قلوبنا  أرض  على  أحداثها 
هنا  األبديّة.  ومنطق  الزمن  منطق  بين  إبليس،  وصورة  بين صورة هللا  العالم، 
ويبقَى الصوم هو الوقت المثالي الذي نستطيع فيه أن نرتحل داخل ذواتنا حاملين 
قلوبنا ونحن  الشيطان على أرضيّة  بذره  الذي  الزوان  بحثًا عن  الروح  مصباح 
ذلك  تُنَقِّي  لكيما  هللا،  كلمة  حاملين  ندخل  واللّذة..  والشراب  بالطعام  سكارى 
الحقل الداخلي، ونحن في صالة، تترّجى التطهُّر من رائحة الدنس، التي تفوح 
الشر  نبتة  نُفِقد  فإننا  قلوبنا. وحينما نصوم  تربة  المتعفّنة في  الخطيئة  من جذور 
جذورها،  من  انتزاعها  الروح  على  فيسهل  تها،  قوَّ قلوبنا،  الضاربة  والخطيئة، 
السموات. ملكوت  عربون  هو  الذي  السمائي  السالم  بذار  عنها،  عوًضا  باذًرا 

الصوم هو رياضة روحيّة لترويض الغرائز قبل أن يكون عمل جسدي   
يستهدف البطن!! فهو بمثابة السكين الباتر ألجنحة الغرائز والتي تريد أن تتحّكم 
في مسيرة اإلنسان وتصيّره عبدًا لمتطلباتها؛ فالجسد يريد أن يأكل ويشرب ويمرح 
دون حدود وضوابط، يتعدّى احتياجه الطبيعي في محاولة مستمّرة الستدامة اللّذة 
بإعطائها ما تنشده على الدوام.. وهذا يؤول في النهاية إلى ضمور في قوى اإلنسان 
الروحيّة التي تنمو فقط من خالل ضبط الجسد وتقنين حاجته حسب الطبيعة وليس 
حسب اللّذة. في النهاية يجب أن تدرك أّن الصوم ليس عمالً بطوليًّا، بل هو نعمة 
إلهيّة، نقرع باب مراحم هللا حتى نتأّهل لها، من أجل كسب جولة هامة وأساسيّة 
في معاركنا الروحيّة؛ أال وهي ضبط الجسد كمدخل لضبط الذهن والقلب. ولكن 
للكبرياء والشعور  الشخص  يقود  فإنه  ذاتي صرف،  إلى جهد  إن تحّول  الصوم 
بالتفّوق والتميُّز عن اآلخرين، وهو شعور يبتعد باإلنسان بعيدًا عن مساكن الروح، 
لذاته. يتعبّد  األمر  واقع  الصوم، وهو في  العبادة من خالل  يحيا خدعة  ويجعله 

لضبط  مدخل  فالصوم  يفترقا؛  أال  يجب  والصالة  الصوم  فــإّن  لذا   
أمام هللا،  الحواس والقلب والذهن، والصالة مدخل لرفع الصوم كذبيحة مقبولة 
والمعونة.. باالحتياج  والشعور  والوادعة  التواضع  وديان  بين  من  نابتة  ألنها 

دنس قلوبنا، فلنطهره بالمحبة
بواسطة الصالة والصوم واألعمال الالئقة عن إبصالية واطس 

)لألربعين المقدسة(

أبونا الراهب سارافيم البرموسي - تاريخ المقال: إبريل 2008 

جوهر الصوم
ما ألذُّ وأطيب خبز الصوم ألنه معتوق من خمير الشهوات

القديس نيلُس
والصوم  )تــســوم(،  צום  ــل؛  األص عبرية  كلمة  هي  صــوم  كلمة   
للصوم  الروحي  المعنى  أن  إالّ  الطعام،  عن  االنقطاع  هو  اللُّغوي  معناه  في 
بحثًا عن  بجملته  اإلنساني  الكيان  والذهن، هو صوم  والقلب  الحواس  يترّجى 
هللا بعيدًا عن مجاذبات المادة التي تحيط بنا حتى في صميم أجسادنا الترابيّة.
وقد يعتقد البعض أن الصوم ينحصر في التوقف عن الطعام أو في تغيير   
نوع الطعام!! إال أنه، في جوهره، يبدأ بتوقف حركة الطعام، ليتهيّأ الجسد للدخول 
في عباءة الروح السابحة نحو هللا؛ فالروح ال تنطلق بمعيّة الجسد الممتِلئ والمنغمس 
في طلب غذاءه، ولكنها تنطلق حينما يُخِضع الروح، الجسد، في رحلة األبدية.
الخالص  خدمة  في  البدء  قبل  الجبل  على  المسيح  صــام  ولقد   
يتطلّع  عمل  أي  في  البداءة  نقطة  إلى  يرشدنا  لكيما  وهذا  العلنيّة،  والفداء 
وذلك  للصوم،  جسديّة  حاجة  في  يكن  لم  فالمسيح  للملكوت،  ويسعَى  لألبدية 
لم  وبالتالي  اإللهي،  الجوهر  عن  تنفصل  لم  التي  اإللهيّة  روحــه  لنقاوة 
بجانب  المسيح،  صوم  كان  ولكن  بالشهوة..  والتلوث  للتراب  بالميل  تتدنّس 
بمثابة  هو  اآلبــاء،  من  الكثير  تحدث  كما  الصائم،  جسده  في  للبشريّة  حمله 
أن  يريد  ولمن  بالروح،  الخطوات  أولى  يخطو  أن  يريد  لمن  تعليمي  درس 
الجسد. في  الحياة  بمدى  تمتد  التي  الرحلة  تلك  في  المحراث  على  يده  يضع 

ولقد أدركت الكنيسة ذلك الدرس األولي والبدائي، في الحياة بالروح، وقنّنت الصوم 
وجعلته موسميًّا، لكي تستحث المسيحيّين لتذوق دسم الصوم بعيدًا عن دسم الغذاء، 
وأيًضا لكي تحيي حياة الشركة بين أعضاء الكنيسة، حينما يقولون بفٍم واحد “ال 
للمادة” و“نعم للروح”، هنا تصبح الشركة في الكنيسة ليست مفهوًما نظريًّا ولكن 
واقعًا يظهر في التوقُّف الجماعي عن الطعام، واستبداله بالصالة، غذاء الروح.

تتدّخل  بالخطيئة، حتى  المتألّم  الجسد  إنَّ الصوم هو صرخة يطلقها   
-كما  والنقاوة  الطهارة  لينزل سكيب  السماء،  إلى  العقليّة  أيديها  برفع  الروح، 
ليغمر  أخــرى-  أقسام  في  هيمانوت  تكال  األنبا  موقع  في  هنا  أيًضا  ذكرنا 

اجتماع شباب للرب نحن يدعوكم لمحاضرة واسئلة بعنوان التجارب 
والضيقات مع نيافة الحبر الجليل االنبا دافيد



To develop self-control during this 
Holy Great Fast it is recommended 
that one begin with:

1. Love of Godliness and Righteous-
ness (St Felix says, "When any per-
son sets on the way of righteous, 
he starts with fasting, for without 
asceticism all other virtues like 
prayer, thoughts, and mind are not 
pure, and the inner man cannot be 
renewed.")

2. Clear Goals [Our Lord Jesus 
Christ warns us, "Take heed to 
yourselves, lest at any time your 
hearts be overcharged with surfeit-
ing and drunkenness and cares of 
this life" (Luke 21:34).

3. Brotherly Kindness ["And herein 
do I exercise myself to have always 

a conscience void of offense toward 
God and toward men" (Acts 24:16).

4. Desire for diligent practice of spiri-
tual exercises [St Paul said, "I keep 
under my body and bring it into 
subjection" (I Corinthians 9:27). 
Spiritual exercises capture our 
bodies and senses by not giving 
into the things desired. Spiritual 
discipline is training to the body 
and senses, which leads to purity 
of the soul.

"I would have you learn this great fact: 
that a life of doing right is the wisest 
life there is. If you live that kind of 
life, you'll not limp or stumble as you 
run" (Proverbs 4:11-12). 
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