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Salvation came to Zacchaeus’s house because at 
first Zacchaeus was truly in search of his Lord: 

"He sought to see who Jesus was." 

In the midst of the worries of his profession, tired 
of the contempt of others, disgusted with so many 

years lost in defrauding justice, Zacchaeus had 

only one idea, only one face, only one name in 
mind: Jesus. 

Before Jesus, he could explain himself; with Jesus 
he could start his life over again. Our problem, too 

often, is that we have said goodbye to starting 
over, and that we have dragged our lives halfway, 

resigning ourselves to compromises. Another 

secret of Zacchaeus is to know his limits, and to 
act accordingly. With his small size, he could 
have, lost in the crowd, been defeated. But no: 

living hope makes him inventive. 

Whatever the handicap: to see Jesus, he will find a 
trick! Turning our impotence into a desire for 

encounter, what strength it would be for us! But 

we are afraid to be alone on the sycamore, to be 
small in the eyes of all, and that is what paralyzes 

us. 

 األحد الحادي عشر من زمن العنصرة: توبة زّكا العّشار
11th Sunday of Pentecost 

Reading: Ephesians 2:17-22 
Gospel: St Luke 19:1-10 



 “ قصة روحية”
كان هناك فالح يصلي كل يوم بانتظام إلى الرب. وفي كل مرة يقدم له نفس 

 الصالة :

"يا رب ، ال يوجد رجل في العالم أوفر حًظا مني!" كل يوم أعاني كثيًرا وأسأل 
نفسي: "ما هي الخطيئة الفظيعة التي ارتكبتها لمثل هذه العقوبة؟ ارحمني ، اسمع 

 صلواتي. أنا ال أسألك عن السعادة أو الثروة.
طلبي بسيط ومتواضع دع شخًصا ما يأخذ مصاعبي له ويعطيني مصاعبه مقابل 

ذلك. ال أهتم بمن يتغير ، ألنه لن يتحمل أحد ضيقتي ومصاعبه لن تكون أثقل من 
 ضيقتي ".

 سمعت السماء صلواته ، فإذ بالفالح يسمع صوت سماوي يقول له :
 "ضع كل مشاكلك ومصائبك في حقيبة وخذها إلى الكنيسة ".

كان الصوت عالياً لدرجة أن جميع سكان المدينة سمعوا ذلك وبدأوا في حمل معاناتهم ومصائبهم في 
 حقيبة , لقد شعر الفالح بالسعادة اآلن سيجد بالتأكيد شخًصا ليتبادل معه الحقيبة االسهل !

أمسك الحقيبة وذهب إلى الكنيسة ، التقى الكثير من الناس في الطريق الذين فعلوا مثله ليسارعوا من 
 التخلص من مصائبهم.

 نظر الفالح إلى الناس المجتمعين عند المدخل وكان يشعر بالرعب :
هناك األغنياء والفقراء ناس جميلة وقبيحة كلهم يحملون حقائب ضخمة ، أكبر وأثقل بكثير مّما له وقد 

 بدت حقيبته صغيرة أمام حقائبهم .
 عند دخول المعبد ، سمعوا مرة أخرى الصوت الذي أمرهم :

 "ضع حقائبك عند باب الكنيسة وخذ حقيبة أي شخص تحبه معك قبل المغادرة ".

لكن الناس لم يجرؤوا على االنفصال عن حقائبهم. استداروا وتركوا الكنيسة ،عدم الرغبة في تغيير 
 عبئهم مع أي شخص. من بينها كان هذا الفالح.

مشى ، وأغلق الكيس مع مصائبه على صدره كما لو كان خائفًا من أن يأخذها شخص ما. عاد كل منهم 
 إلى دياره بأعبائهم الخاصة ، لكن الجميع كانوا سعداء بهذا االختيار. 

كان المزارع سعيدًا أيًضا. لقد كان خائفاً حتى من التفكير في المشاكل واألحزان التي يمكن أن يجلبها 
 معه مع حقيبة شخص آخر.

 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"

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 ناٍر فوق الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها 

اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرّجة في العنصرات الالحقة في 

 االيقونوغرافيا المسيحية.

 األب عبدو بدوي

 أقوال القديسين

 األشياء المنكسرة ال قيمة لها 
 ثمن القلب المنكسر أمام هللا أولكن ما 



““Next Sunday, August 08Next Sunday, August 08THTH, 2021”, 2021” 

(Ephesians 3: 1-13) - (Matthew 15: 21 – 28) 

You are all invited to gather every Friday at the Church hall.  
We start by thanking God in the Holy Mass at 6:30 pm 

Day 19: Saint Andrew and his companions. 
 Day 20: Saint Bernard. 

 Day 21: Prophet Samuel & Fasa and her children, martyrs. 
 Day 22: Simphorianos, martyr. 
 Day 23: Mar Isaac the Syrian. 

 Day 24: Saint Aphtikios, martyr. 
 Day 25: Saint Titus, disciple of Saint Paul, and bishop of 

Crete. 

 



 SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period July 23 to July 30, 2021 

18 Envelopes $           1000.00     

Loose $             382.65 

E-Transfers $             140.00  

Total $             1522.65 

Thank you for your Donations 


