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Divine Liturgy Variables on Sunday 

February 1, 2015 
Tone  / Eothinon 1 

 
Sunday of the Pharisee and Publican & Transfer of the 

Feast of the Presentation (Meeting) of Christ 
 .عيد دخول السيد إلى الهيكل  أحد الفريسي والعشار ونقل

 

 
 

(Troparion of the Resurrection -Tone 1) 
While the stone was sealed by the Jews, and the soldiers were guarding Thy most pure body, Thou 
didst arise on the third day, O Savior, granting life to the world. For which cause the heavenly 
powers cried aloud unto Thee, O giver of life. Glory to Thy Resurrection O Christ, glory to Thy 
kingdom, glory to Thy providence, O Thou Who alone art the lover of mankind. 

 
 ): ولباللحن األ –للقيامة ( 

/ لذلك قواُت السماوات/ مانحًا العالَم الحياة/ قمَت في اليوِم الثالِث أيها المخلص/ وجسَدَك الطاهَر ُحِفَظ مَن الجند / إن الحَجَر لما ُخِتَم مَن اليهود 
 .ألمجُد لَتدبيِرَك يا ُمِحبَّ البشِر وحَدك/ ألمجُد لُملِكَك/ ألمجُد لقيامِتَك أيها المسيح/ هتفوا إليَك يا واِهَب الحياة

 
(Troparion of the Presentation -Tone 1):  
Rejoice, O Virgin Theotokos, full of grace, for from thee arose the Sun of justice, Christ our God, 
lighting those who are in darkness. Rejoice and be glad, O righteous elder, carrying in thine arms the 
Redeemer of our souls, Who grants us the Resurrection. 
 

 ): ولباللحن األ – دخوللل( 
ا إفرحي يا والدة اإلله العذراء الممتلئة نعمة، ألنه منك أشرق شمس العدل المسيح إلهنا، منيرًا للذين في الظالم، سرَّ وابتهج أنت أيه

 .الشيخ الصديق، حامًال على ذراعيك المعتق نفوسنا والمانح لنا القيامة
 
 

The Self-Ruled Antiochian Orthodox Christian Archdiocese  
Of North America 

Diocese of Los Angeles and the West 
Antiochian Orthodox Church of the Annunciation 

االرثوذآسيةآنيسة البشارة األنطاآية   
3107‐ 40th Street SW, Calgary, AB T3E 3J9 Tel: (403)217‐1131, www.orthodoxcalgary.org  

Rev. Father George Dahdouh, Tel: (587) 353‐3536, (Cell): (403) 993‐7945, Email:  frdahdouh@sbcglobal.net 
 

Weekly Service Schedule:  Parish Council Members Secretary: Ghassan Singer 

Saturday:   6:00 PM Great Vespers  President: Nick Kobrosly Social: Vacant 

Sunday:      9:30 AM Orthros  Vice-President: Elie Ziadeh Property/ Church Ministry: Albert 
Abboud  

           10:30 AM Divine Liturgy Treasurer: George Swaita Membership: Elie Haddad 
 

Fresh Holy Bread (Urban) for Liturgy is available from the Antiochian Women. To order, please contact Skia 
Zidan at 403-686-3626 or szidan@hotmail.com  
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Kontakion:  
Thou, O Christ God, Who by Thy Birth, didst sanctify the Virgin’s womb, and, as is meet, didst 
bless Simeon’s arms, and didst also come to save us; preserve Thy fold in wars, and confirm them 
whom Thou didst love, for Thou alone art the Lover of mankind. 

 :القنداق 
قدسَت، وليَدي سمعان آما الق بارآَت، ولنا اآلن أدرآَت وخلصَت، احفظ رعيتك بسالٍم أيها المسيح اإلله، يا من للمستودع البتولي 

 .في الحروب، وأيِّد الذين أحببتهم، بما أنك وحدك محب للبشر
 
 

The Epistle: 
My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. 
For He hath regarded the humility of His servant. 

The Reading from the Epistle of St. Paul to the Hebrews. (7:17-17) 
Brethren, it is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. Here tithes are received by 
mortal men; there, by one of whom it is testified that he lives. One might even say that Levi himself, who 
receives tithes, paid tithes through Abraham, for he was still in the loins of his ancestor when 
Melchizedek met him. Now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood (for under 
it the people received the law), what further need would there have been for another priest to arise after 
the order of Melchizedek, rather than one named after the order of Aaron? For when there is a change in 
the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. For the one of whom these things are 
spoken belonged to another tribe, from which no one has ever served at the altar. For it is evident that our 
Lord was descended from Judah, and in connection with that tribe Moses said nothing about priests. This 
becomes even more evident when another priest arises in the likeness of Melchizedek, who has become a 
priest, not according to a legal requirement concerning bodily descent but by the power of an 
indestructible life. For it is witnessed of him, “Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek.” 
 

 الرسالة
 تعظِّم نفسي الرب وتبتهج روحي باهللا مخلِّصي،

.ألنه نظر إلى تواضع أمته  
 ١٧-٧: ٧عبرانيين رسالة القديس بولس الرسول الى فصل من 

فأّما هناك فالمشهود له . وههنا انما يأخذ العشور أناس يموتون. يا إخوة إّنه مما ال خالف فيه إّن األصغر يأخذ البرآة من األآبر
ولو آان . حين التقاه ملكيصادقبأنه حّي فيسوغ أن يقال إّن الوَي نفَسه الذي يأخذ العشور بإبراهيم ألنه آان في ُصلِب أبيه 

ولم . إَذن أية حاجة آانت بعد أن يقوم آاهن آخر على رتبة ملكيصادق) فإن الشعب عليه قد أخذ الناموس(بالكهنوت الالوي آمال 
شترآًا في والحال ان الذي يقال هذا فيه إنما آان م. يقل على رتبة هرون ألنه متى تحّول الكهنوت فال بّد من تحّول الناموس أيًضا

وسيط آخر لم يالزم أحد منه المذبح ألنه من الواضح أّن ربنا طلع من يهوذا من السبط الذي لم يتكّلم عنه موسى بشيء من جهة 
ومما يزيد األمر وضوًحا انه يقوم على مثال ملكيصادق آاهن آخر غير منصوب حسب ناموس وصية جسدية بل حسب . الكهنوت

 .د ان أنت آاهن الى األبد على رتبة ملكيصادققوة حيتة ال تزول ألنه يشه
 

The Gospel 
The Reading is from the Holy Gospel according to St. Luke. (18:10-14) 

The Lord spoke this parable: “Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other 
a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, ‘God, I thank Thee that I am not 
like other men, extortionists, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week; I 
give tithes of all that I get.’ But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to 
heaven, but beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’ I tell you, this man went down 
to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, but he 
who humbles himself will be exalted.” 
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 اإلنجيل
 ١٤-١٠:١٨ اإلنجيلي البشير لوقافصل شريف من بشارة القديس 

: فكان الفريسّي واقفا يصّلي في نفسه هكذا. إنسانان صِعدا الى الهيكل ليصّليا، أحدهما فريسّي واآلخر عّشار: قال الرب هذا المثل 
مين الفاسقين وال مثل هذا العّشار، فإّني أصوم في األسبوع مّرتين وأعّشر آّل ألّلهم إّني أشكرك ألّني لست آسائر الناس الَخَطفة الظال

أقول . الّلهّم ارحمني أنا الخاطئ: أّما العشار فوقف عن ُبعٍد ولم ُيرْد أن يرفع عينيه الى السماء بل آان يقرع صدره قائال. ما هو لي
 .فع نفسه اّتضع ومن وضع نفسه ارتفعلكم إّن هذا نزل الى بيته ُمبّرًرا دون ذاك، ألن آّل من ر

 
 آلمة البطريرك يوحنا العاشرفي أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحيين

  إخوتي وأحبتي،
نرفع صالتنا إلى من خاطب بولس على األسوار . نحن اليوم على أسوار دمشق نرفع صالتنا إلى يسوع من أجل الوحدة، وحدة المسيحيين

 . ذه األرض ويسّورها بسالمه الحقفكره أن يتملك قلبنا وآياننا وينفح ه وتمّلك قلبه واآتسح أسوار
أسوار دمشق التي استضافت بولس هي التي تحتضننا اآلن، وأرض أنطاآية التي تشربت اسم يسوع هي التي أنبتتنا وأنبضت في عروقنا 

المسيح فذاب فينا " معدن"في أنطاآية رحنا نسعى آي نتخذ  .في أنطاآية شهدنا أوًال ليسوع المسيح وآنينا باسمه. إيمانًا بيسوع واحدًا
وهذه التسمية هي فخر أمام الحقيقة التي هي أن . قد يكون من الالفت أننا أتباع المسيح ُآنينا باسم المسيح. وتأقنمت حياتنا برحيق تعاليمه

ح باسمه في سعٍي دؤوٍب لنتشح بخصاله على قدر ما أعطانا المسيح الرب هو سيٌد نتمثله، نلبسه، نتسربله، نسعى ألن نتخّلق بأخالقه، نتش
آل هذا ال يعني أننا، آمسيحيين مشرقيين، نحتكر المسيح لنا، لكننا نعتز ونفخر ونشعر بمقدار اعتزازنا وافتخارنا أن اهللا أراد . هو من قوة

  .منا أن نكون زهرة المسيح الفواحة من هذا المشرق إلى آل الدنيا
الوحدة المسيحية ليست ايديولوجية وهي . نتلقف التراث ونغربله ونضعه في صالة حارة أمام الرب يسوع. ا نبني لبنًة أولىبإقرارنا هذ

هي مسيرٌة . هي تتعدى مجرد التعييد في يوم واحد وتتجاوز مسألة الصالة في طقس واحد، وال تعرف سبيل االقتناص. أآثر من بروتوآول
مخطئ ). 13: 4أف" (إلى مقدار قامة ملء المسيح"بنيان الكنيسة ونسمو جميعًا، روحًا وجسدًا، عقًال وآينونًة، تعاش وحياة ُتنَحت ليكتمل 

الوحدة المسيحية هي ضرورُة وجوٍد وبرهاُن مسيحيٍة قبل أن تكون حصيلة . من يظن أن الوحدة تبتنى فقط بالحوار البشري على أهميته
أنا أتحد باآلخر المسيحي بمقدار ما أسعى . مل بمقدار ما يسعى آل منا لالتحاد بالمسيح واالنشداد لهالوحدة المسيحية تبنى وتستك. حوارات

أنا وإياه إلى أن نكون في وحدٍة مع المسيح وانجذاٍب له ال تنيخه ظروف التاريخ وتذوب أمامه ترهات القشور والسطحيات وتدعمه 
 .إلى جيلوتصقله العقيدة الحّق واإليمان المسّلم من جيل 

تجمعنا لنقول أننا نتحد صالًة من . تجمعنا اليوم هذه الصالة المشترآة مع إخوتنا في الكنيسة السريانية ومع آل أطياف الشرق المسيحي
تجمعنا الصالة في . أجل هذا المشرق المعذب، من أجل هذه األوطان المعذبة والتي من رحم عذابها تستشرف األمل بالقيامة األآيدة

نحن معكم نعيش أخّوة اإليمان وأخّوة . ة هذا الظالم الكالح الذي البد له أن ينجلي من ديارنا بقوة اهللا وبقوة صبرنا واتكالنا عليهمواجه
العيش أخّوة الضيق وأّخوة الفرج، أخّوة الراعيين المختطفين يوحنا وبولس والمّتحدين صالًة معنا ومعكم من أجل عودتهما وعودة آل 

 .أجل السالم المنشودمخطوٍف ومن 
. دماء أبناء هذا المشرق ليست أبخس من دماء أحد. قلوبنا اليوم تتقد صالة من أجل سوريا ومن أجل لبنان ومن أجل آل بقعة في هذا العالم

آفى تفرجًا . نحن هنا لنطلق الصوت عاليًا في وجه من تحلل له نفسه أمر العبث في العيش الواحد. وأناسه ليسوا عملًة في سوق المصالح
. آفى تنظيرًا وآفى تحليًال وآفى ازدراًء بشعوٍب تتوق إلى عهد أمانها السابق. وآفى تأجيجًا وتوريدًا ألفكار لم تعرفها أرض هذا المشرق

م في آفى إرهابًا وتكفيرًا وتهجيرًا ألناٍس سئموا طبول الحروب وتاقوا إلى السال. آفى خطفًا وآفى حصارًا للشعوب تحت حجٍج واهية
أما آن لمطرانينا أن يرجعا؟ أين حقوق : سؤالي اليوم برسم آل المراجع الدولية وآل ذوي القرار وآل ذوي النيات الحسنة. أرض السالم

اإلنسان مما جرى مع مطراني حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي وآل المخطوفين؟ لماذا ينتفض دعاتها عندما ُيخدش أي إنسان في 
ون برقع الصمت عندما يتعلق األمر بإنساٍن مشرقي؟ ألعل هذه الحقوق آتبت لتحمي البعض ولتمحو آخر في غياهب أوروبا ويتجلبب

النسيان؟ أو أن آرامة إنساننا ال تصرف طبقًا لحقوق اإلنسان بل في سوق المصالح وفي سوق المتاجرة بالمبادئ السامية؟ أقولها ومن 
وينظر بعين اإلنسانية ال بأعين المصالح إلى آل قطرة دٍم بريٍء تراق بشرٍف وبإخالص دفاعًا عن آن للعالم أن يستفيق مما يحدث : جديد

 .وجوٍد وقيٍم وأوطاٍن اعتادت أن تضم الجميع تحت جناحيها وتقرر مصيرها بذات نفسها
يا . ب وداِو جراحه بجراح صليبكيا َمشرق األنوار آن مع هذا المشرق المعذ. نصلي إليك يا يسوع أن تلحظ هذه األرض بوافر عنايتك

آن يا يسوعاه مع المخطوف . يسوع يا من استقى المر والعلقم رأفًة بالبشر آن مع طينتك البشرية وآف عنها علقم التجارب وُمّر األيام
رويتك جمر ادفن بصفائك جموح أفكارنا وسّكن ب. آن يا رب معنا لنكون شهود حق إلى آل الدنيا. والمهجر وامسح دموع الحزانى

آن لنا منارة تنير سبيلنا إلى الوحدة الحق وأنر أذهاننا وآياننا لنخلع عنا ترهل األنانية ونلبسك أنت إلهًا ومخلصًا ونورًا يكتسح . الغضب
. ي ميناء خالصكآن لنا وهج محبٍة ونفحة سالٍم تقود شراع حياتنا وترسو بقاربنا ف. آياننا ويجلو نفوسنا وسفينة تمخر بنا عباب هذه الفانية

آن لنا معدنًا يقوي بنيان وحدتنا في مسالك هذه . خذ بيميننا لنكون بك واحدًا وتكون لنا يمين قوٍة ويراع محبٍة تكتب دومًا نشيد الخالص
ن ندعو اهللا رونا يا يسوع من جدول صالتك اإللهية وعلمنا جميعًا أ. الدنيا فُنقتاد إليك آنيسة ال عيب فيها وال غضن وال شيء مثل ذلك

طلب ، وأن نكون فيه دومًا وأبدًا آما نحن اآلن، إخوًة وأآثر من إخوٍة تجمعهم إليك البتول الطاهرة، األم الخفرة التي نتمثلها جميعًا ون"أبانا"
 :شفاعتها إلى اهللا ونخاطبه معها سائلين لكل ِجْبلته الحكمة والنور العقلي ونقول

 بك ما بين البشر... حيث أغدو شاديًا صرنور عقلي والب... آن إلهي جاليًا
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Announcements 
 
House Blessings 
• Father George is currently doing house blessing. If you have a convenient time that works for 

you, please coordinate with Father George.  
Antiochian Women Meeting – February 27th, 2015 
• The next Antiochian Women meeting will be on February 27th at 6 PM. All women 18 and 

up are welcome to attend.   
 Church School/Arabic School/Teen SOYO 
• Church School for grades 1-5 will be held Saturdays from 4:00-5:00 PM at the church hall. 
• Pre-school and Kindergarten church school will be Sundays after Holy Communion.  
• Teen SOYO will meet in the Church, Saturdays at 4:00 PM.  
• Arabic school will now start at 5:00 PM Saturdays at the church hall.   
Get ready for Lent:  
• Lent begins on February 23rd. On Sunday February 22nd, there will be a Forgiveness Vespers 

after coffee hour where we ask each other for forgiveness.  Please plan to attend, we cannot 
fast with grudges in our hearts, let us forgive each other.  

Upcoming Special Services:  
• Liturgy for the Departed Souls will be held on Saturday February 14th at 11 AM.  Please 

write down the names of all the departed that you like Father to commemorate.  
• Services during Lent: Every Monday, Wednesday, and Friday during Lent there will be 

services in church starting at 7 PM, starting on February 23rd. We will have a service on 
Tuesday February 24th also for the beginning of Lent. Every Wednesday we will have Pre-
sanctified Liturgy with communion, to partake of Holy Communion, we need to be fasting 
for 6-7 hours. Every Friday Madiah / Akathist service to the Mother of God at 7 PM.  (Father 
will write more about the Fast in the next few Sundays).  

 
This and That:  
• Please sign up for coffee hour and Holy Bread by seeing or contacting Skia Zidan at 403-

686-3626 or szidan@hotmail.com.   
• Fr. George will be available for confession every Saturday after Vespers or by appointment 

only.  
• All Young Adults (ages 19-40), please see Fr George after Liturgy so you can talk about 

getting together next week.  
• As you plan your vacations, keep in mind the Parish Life Conference from June 30- July 5th 

which is hosted by St. Andrew Orthodox Church in Riverside, California.  The Convention 
this year will be in Boston July 20-26th. Plan on attending as we need a good representation 
of our church. 

• Father George brought calendars for 2015 Liturgical year in English please take one for your 
home to follow the Church Feasts.  

• If you know anyone who is sick at home or the hospital, or a shut in, please let Father know 
so he can go and visit him/her. 

 


