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A missing child is a parent’s worst nightmare, 

panic leading to unconcealed search.  It would 

have been the same for Mary and Joseph, as 

they desperately sought Jesus. Then the 

exasperation of discovering him in the 

Temple. His mother knows there’s something 

special about this boy, just as the Temple 

teachers knew. Like every other mother, Mary 

was the person who had the greatest influence 

on her son’s heart. She was the first to speak to 

him about God and in her Jesus could see 

these values lived. The Gospel says very 

clearly that Mary and Joseph did not 

understand the answer of their son. The same 

applies to the parents of many adolescents.   

This is the Word of God who wants to remind 

us that our children are not really our children, 

they are rather a responsibility entrusted to us 

by their true Father and    Mother, God 

himself. 

 أحد وجود الرّب يسوع في الهيكل
Finding of the Lord in the Temple  

Reading: Hb 7: 11-19 - Gospel Lk 2: 41-52 



هذا هو األحد األخير من زمن الميالد المجيد. ويسوو  يوا الويو  ويو  

عشرة من عمره، يا سن  اال تقو   مون الولو وولو  ملوو الوموسو ولوي و  

 .«ينبغا أن أكون يا م  هو ألبا!»الشخصي  : 

الرس ل  : يتحد ث الك تب عن ملكيوصو دا الومولوك والوكو هون  

الذي ب رك ابراهيم وأخذ منه العشور. ثم  يلب ق كهنوت ملكويوصو دا 

الك مل علو كهنوت المسيح يسو  األكمل، ب لنسوبو  ملوو الوكوهونووت 

الالوي  الن قص الزائل. عندم  أعلو هللا الشوريوعو  لومووسوو، كول و  

كهن  بنا الوي أن يح ظوه  ويشرحوهو  لولوشوعوب. واو    و حوب 

المزامير يأ بأ بمسيح ملك وك هن، من غير كهن  بونوا الوي، عولوو 

رتب  ملكيص دا، بصورة اديدة ومختل  ،  ه ئي   وأبدي و .وبورغوم أن 

ك تب الرس ل  ع رف بتقليد الكنيس  الرسولي   األولو أن  المسيح يسو  لوم يوظوهور مون سوبو  الوي 

، من بيت داود الملك، يقد رأى يا المزمور ) ، بل من سب  يهوذا الملكا  ( أسو ساو  014//الكهنوتا 

، ولكن ال علو رتب  بنا الوي، بحوسوب الشوريوعو ،  كت بيًّ   بويًّ  إليم  ه ب لمسيح الك هن الحا  األبدي 

ة حي ةٍ ال تزو .والتقليد الليتوراا  قود  ويق شريع  و ي ٍ  بشري  ، بل علو رتب  ملكيص دا، ويق قو 

تبن و  ظرة الك تب هذه، وطب قه  علو يسو ، وهو بعدُ ط ول يوا الوهويوكول، او لوع بويون الوعولومو   ، 

 يسمعهم ويسألهم، ولو أ  ه لم يقُم بأي  خدم  كهنوتي   خ    .

اإل جيل: هو خ تم  م جيل الل ول  يا لوق ، وحلق  متوس ل  بين ط ول  يسو  وشب به، وبد   

رس لته الخال ي  . وتبدو كأ  ه  تسبيق لحي ته العلني  : بب درة شخصي   بقا يسو  يا أورشولويوم، يوا 

ه: لم ذا يعلَت بن  هوكوذا   الهيكل، ويوس  ومريم ال يدري ن. وعندم  واداه، بعد ثالث  أي  م، ع تبته أم 

يك ن اوابه ق طعا : لم ذا تللب  نا  أال تعلم ن أ  ه ينبغا أن أكون يا م  هو ألبا  بهذا أثبت يسوو  

أ  ه ينتما ملو دائرة غير ع ئلته البشري  ، وأ  ه ذو استقاللي   ت م   تج ه يوسو  وموريوم بوو و وه ابون 

ا ملو عودته ملو أبيه، بومووتوه وقويو موتوه  هللا. ورب م  ك ن ذلك أيضا  معال ا  من يسو  عن آالمه، ُمشيرا

، وكو ن  بعد ثالث  أي  م. لكن ه ع د ينز  معهم  ملو الن  رة، وك ن خ ضعا  لهم ، يا وضعه الوبوشوري 

ينمو يا الحكم  والق م  والنعم  عند هللا والن س. هكذا يبقو يسو  المي   لكل  ط ل ينمو يوا اومويو  

أبع د شخصي ته اإل س  ي   والروحي  : ب لجسم والعقل والروح معا . من  أحد واود الرب  يا الهيكل هو 

ه يا حي تن  الم من  الملتزم !  يا الوقت عينه تذك ر  زوله معن ، وسكن ه، و مو 

 ينبغي أن أكون في ما هو ألبي !

 أقوال القديسين 

Origin 

You therefore also seek Jesus in the temple of God, seek him in the Church. If you seek him in 
this way, you will find him always.   Jesus, the Son of God, submits himself to Joseph and to 
Mary, I will submit to the bishop whom God has given me as a father. 

Saint Cyril 

Jesus was the most beautiful of the children of men, full of obedience to his mother, of a kind 
character, both majestic and simple, of natural eloquence, gentle and obliging, with an activity 
and courage in connection with the wisdom with which he was filled… humility and modesty 
form its main character. 



 

يسوع الولد واقف بين مشايخ وحكماء اليهود يفحمهم بآيات 
من الكتاب، أمامه لفائف التوراة التي اختصرها بهذه العبارة 
التي تخرج منها إلى عالم ال محدود، "ينبغي أن أكون في ما 
هو ألبي". المنارة اليهودية السباعية األغصان، تحولت إلى 

صليب النور. القنطرة الربوالوية المزخرفة، تعلوها قبة الهيكل 
 رمز قبة السماوات.

 األب عبدو بدوي

 تفسير أيقونة "وجود الرب في الهيكل"

MASS INTENTIONS 

Sunday, January 16th, 2022:  

40 Memorial Mass for the Late Nabil Abou Arabi  
Brother of Mrs. Samia wife of Mr. Samir Alain 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Dec. 20th  to Dec. 31st, 2021 

35 Envelopes $                770.00     

Loose $                991.00 

E-Transfers $                560.00  

Total $             2,321.00 
Thank you for your Donations 



If you are new to our parish, or have not yet been registered 

in our Parish, please submit a registration form on website. 

 
SUNDAY JANUARY 16

th
, 2022  

mass at 11:30 a.m. 
 

Wednesday January 05th, 2022 

mass at 6:30 p.m. 


