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The Lord reminds us that we must        

always be vigilant and prepared for our 

encounter with him. 

At midnight, or  at any time, He can ring 

at our door to invite us to receive the 

Lord. 

Death does not make an appointment in 

advance. Thus «you know neither the day 

nor the hour» (Mt 25:13). Being vigilant 

does not mean living in fear and anguish. 

This means living with responsibility our 

lives as children of God, our lives of 

faith, hope and charity. 

The Lord continually awaits our          

constant and patient response of faith and 

love in the midst of our daily             

occupations and concerns that shape our 

future.  

  األحد الخامس بعد عيد الصليب: مثل العذارى العشر
Fifth Sunday of the Holy Cross Season 

 Reading: Philippi 2:12-18 
Gospel: Matthew 25: 1-13 



 شرح شعار السينودس

شجرة مهيبة كبيرة، مليئة بالحكمة 

والضوء، تصل إلى السماء. عالمة 

على الحيويّة العميقة واألمل، تعبّر 

عن صليب المسيح. تحمل 

اإلفخارستيّا التي تضيء كالشمس. 

الفروع األفقيّة المفتوحة مثل اليدين 

أو األجنحة تشير، في الوقت نفسه، 

 إلى الروح القدس.

ليس شعب هللا ساكنًا: بل متحّرًكا، 

األشخاص متّحدون ”. السير معًا“في إشارة مباشرة إلى أصل كلمة سينوُدس التي تعني 

بديناميكيّة مشتركة يتمتّعون بها من خالل شجرة الحياة هذه، ومن خاللها يبدأون 

 مسيرتهم.

تلّخص الخمسة عشر شخصاً في الشعار نموذًجا للبشريّة جمعاء في تنّوعها: الحاالت 

ز هذا الجانب من خالل تعّدد األلوان الزاهية المعبِّّرة عن  الحياتيّة، واألجيال واألصول. يُعزَّ

 عالمات الفرح.

ال يوجد تسلسل بين هؤالء األشخاص الذين هم جميعًا على المستوى نفسه: األطفال 

والمراهقون؛ الشباب والكبار، الرجال والنساء؛ العَلمانيّون والرهبان؛ اآلباء واألزواج 

 والعّزاب؛ األصّحاء وذوو االحتياجات الخاّصة؛ األسقف والراهبة في وسطهم.

وبطبيعة الحال، يفتتح األطفال ثّم المراهقون المسيرة، في إشارة إلى كلمات يسوع في 

هِّ َعنِّ اْلُحَكَماءِّ َواْلفَُهَماءِّ “اإلنجيل:  ، ألَنََّك أَْخفَْيَت هذِّ أَْحَمُدَك أَيَُّها اآلُب َربُّ السََّماءِّ َواألَْرضِّ

 (.25: 11)مت ” َوأَْعلَْنتََها لِّألَْطفَالِّ 

تمتّد ” من أجل كنيسة سينوُدسيّة: شركة، مشاركة، رسالة“الكلمات األساسيّة األفقيّة: 

من اليمين إلى اليسار ) من اليسار إلى اليمين في اللوجو األصلّي( في اتّجاه هذه 

أعلى نقطة ″: 2023 – 2021سينوُدس ” المسيرة، لتبرزها وتقّويها وتنتهي بعنوان 

 والتي تلّخص كّل شيء.



 صالة السينودس

 أيها الروح القدس، نقُف أمامك،/

ك نجتمُع معاً./  باسمِّ

لَّ في قلوبنا./ ْدنا،/ أحِّ  تعاَل إلينا،/ أرشِّ

 علّمنا ما يجب علينا القيام به،/

 وأرشدنا الى الطريق الذي يجُب أن نتبعه معاً.

 

ال تسمْح لنا نحن الخطأة أن نسيء الى 

 العدالة،/

ال تسمْح للجهلِّ أن يقوَدنا الى الطريق 

 الخطأ،/

وال تجعلِّ التحيُّز يؤثّر على أفعالن/ا ألننا 

 نجُد فيك وحدتنا/

حتّى نتمّكن من السير معاً الى الحياة 

 األبدية/

 وال نبتعد عن طريق الحّق وما هو صواب.

 

 نطلُب منك،/

أن تعمل في جميع األزمنة وفي كل 

 األماكن،/

 في شركٍة مع اآلب واإلبن، الى أبد اآلبدين

 آمين.

Prayer of the Synod 
 

We stand before You,/ Holy Spirit,/ 
as we gather together in Your 

name./ 
With You alone to guide us,/ 
make Yourself at home in our 

hearts;/ 
Teach us the way we must go/ 
and how we are to pursue it. 

 
We are weak and sinful;/ 

do not let us promote disorder./ 
Do not let ignorance lead us down 

the wrong path/  
nor partiality influence our actions./ 

Let us find in You our unity/ 
so that we may journey together to 

eternal life/ 
and not stray from the way of truth 

and what is right./ 
 

All this we ask of You,/ 
who are at work in every place and 

time,/ 
in the communion of the Father and 

the Son, 
forever and ever. 

Amen. 






