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Twelventh Sunday of Pentecost Season
األحد الثاني عشر من زمن العنصرة
Reading: 2Cor 3: 7-17
Gospel: Mark 9: 1-7

THE TRANSFIGURATION
Is one of the miracles of Jesus in the
Gospels. This miracle is unique among
others that appear in the Canonical
gospels, in that the miracle happens to
Jesus
himself.
Thomas
Aquinas considered the Transfiguration
"the greatest miracle" in that it
complemented baptism and showed
the perfection of life in Heaven The
Transfiguration is one of the five major
milestones in the gospel narrative of the
life
of
Jesus,
the
others
being Baptism, Crucifixion, Resurrectio
n, and Ascension. In 2002, Pope Saint
John Paul II introduced the Luminous
Mysteries in the Rosary, which includes
the Transfiguration.

تفسير أيقونة العنصرة
هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة
بنوعها في الفن المسيحي .العذراء تتوسط الرسل ويداها
بحركة األخذ والعطاء .حوليها الرسل في وقفة تذكارية.
الجميع تحت قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل
أشجار الجنة ،ويخرقه الروح بشكل حمامة تتوزع السنة
نار فوق الرؤوس .هذه العنصرة تتميز بشكلها
ٍ
اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرجة
األببدوي
ّاألب عبدو
عبدو بدوي
في العنصرات الالحقة في االيقونوغرافيا المسيحية.
قصة روحية
نشأ الصبيان بيار وطوني ،في عائلة متواضعة ،يعمها السالم .ولفرحة والديهما لم
يكن بيار وطوني أخوان فقط ،بل كانا أفضل صديقين لبعضهما البعض .لكن لألسف ،لم
يدم السالم والراحة طويال ً في تلك العائلة ،إذ بدت عالمات الضعف والمرض تبدو على
جسد طوني الصغير .بعد استشارات طبية عديدة ،تبين أن الصبي الصغير طوني،
مصاب بمرض عضال ،والذي سيؤدي إلى موته ،إن لم يخضع لعالج قوي ،يعقبه عملية
نقل دم .سلم والدا طوني ،األمر إلى الرب بالصالة ،بينما انهمك األطباء ،بالتحضير
للعالج ،والبحث عن شخص مناسب ،ليتبرع بدمه لهذا الصبي الصغير .بعد أسابيع
قليلة ،تبين لألطباء ،أن الشخص الوحيد الذي تتناسب خصائص دمه مع طوني ،هو
أخيه بيار .كان الوقت يمضي بسرعة ،وطوني يضعف يوما فيوما ،وال بد من إجراء
العالج ،ونقل الدم .أخذ ذلك األب ،ابنه بيار على حضنه ،ونظر إليه والدموع تملئ
عينيه ،ثم سأله قائال :يا بيار ،هل تريد أن يشفى أخوك؟ "أجاب ذلك الولد :نعم يا بابا،
أنا أريد ،ودموع المحبة تترقرق في عينيه ...تابع األب حديثه قائال :ولو طلب أمر شفاء
أخيك ،إعطاءه دمك ،فهل تقبل؟ غص الولد وسأل أبوه :أليس هناك من طريقة أخرى يا
أبي؟ أجاب األب ،كال يا ابني ...فدمك هو الوحيد الذي يستطيع أن يشفي أخي ّ
ك.
أجاب بيار ،إذا أنا أقبل يا بابا ،أنا مستعد ...أدخل الولدان إلى المستشفى ،وابتداء
األطباء بإجراء العالج ،ثم تاله نقل الدم .كان األخوان نائمان على سريرين متجاورين،
بينما الواحد يعطي دمه لآلخر .كان بيار ينظر إلى أخيه وكأنها للمرة األخيرة .بعد
هنيهة ،أغلق بيار عينيه ،ثم سأل الطبيب" :هل شارفنا على االنتهاء"؟ أجابه الطبيب
"تقريبا" .تابع بيار كالمه قائال "متى سأموت؟ وهل سيكون ذلك مؤلما جدا؟" ذهل
الطبيب وأجاب "لماذا تقول أنك ستموت يا بيار؟ أليس هذا هو هدف العملية؟ أن
أعطي دمي لكي يحيا أخي؟ يا لمحبة هذا الصبي الصغير ! كان بيار مستعدا أن يدفع
حياته من أجل أن يحيا أخيه .إنها أسمى أنواع المحبة ،حياة ألجل حياة.

Pope Francis

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
FOR THE 54th WORLD DAY OF PRAYER FOR
VOCATIONS
Led by the Spirit for Mission

Jesus is anointed by the Spirit and sent. To be a missionary disciple
means to share actively in the mission of Christ. Jesus himself
described that mission in the synagogue of Nazareth in these
words: “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed
to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release
to the captives and recovery of sight to the blind, to let the
oppressed go free, and to proclaim the year of the Lord’s
favor” (Lk 4:18-19). This is also our mission: to be anointed by the
Spirit, and to go out to our brothers and sisters in order to proclaim
the word and to be for them a means of salvation.

Next Sunday
August 12, 2018
13 SUNDAY OF PENTECOST
Reading (1 Corinthians 3:1 - 11) * Gospel (Luke 8: 1 – 15)
th

MASSES & CELEBRATIONS
SUNDAYS – 11:30 A.M.
Daily Mass (Monday, Wednesday and Friday at 6:30 p.m.).
BLESSED SACRAMENT ADORATION
EVERY FIRST FRIDAY 7:00 – 8:00 P.M.
CONFESSIONS
45 minutes before each mass
In case of emergency, contact the priest.
VISITING THE SICK
If you, or someone you know is ill, please contact Fr. Michel and he will
arrange to visit the sick.
BAPTISMS
Please contact Fr. Michel at least two weeks prior to the baptism date.
MARRIAGES
Please contact Fr. Michel a minimum of four months in advance of the
desired date of marriage.

SAVE THE DATE

Announcements

