

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠


نتمنى لكم صوم ميالد مبارك، وسنة جديدة مفرحة، وعيد ميالد مجيد.

"1 اهلَلُ، بَْعَد َما َكلََّم اآلبَاَء ِباألَنِْبيَاِء َقِديًما، ِبأَنْوَاٍع َوطُُرق َكِثيرٍَة، 2 َكلََّمنَا ِفي هِذِه األَيَّامِ األَِخيرَِة ِفي ابِْنِه، الَِّذي َجَعَلُه 
َوارِثًا لُِكلِّ َشيٍْء، الَِّذي ِبِه أَيًْضا َعِمَل اْلَعامَلنَِي، 3 الَِّذي، َوُهوَ بََهاُء َمْجِدِه، َورَْسُم َجوَْهرِِه، َوَحاِمٌل ُكلَّ األَْشيَاِء ِبَكلَِمِة 

ُقْدرَِتِه، بَْعَد َما َصنَعَ ِبنَفِْسِه تَطِْهيرًا لَِخطَايَانَا، َجَلَس ِفي يَِمنيِ اْلَعظََمِة ِفي األََعالِي، 4 َصاِئرًا أَْعظََم ِمَن امْلاَلَِئَكِة ِبِمْقَداِر 
َما َورَِث اْسًما أَفَْضَل ِمنُْهْم." عب. 1: 4-1. 

هذا املوسم في الكنيسة هو وقت مبارك نستعد فيه بميالد ربنا يسوع املسيح. وقال اإلنجيلي: "23 ُهوَذَا اْلَعذْرَاُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابْنًا، 
انُوِئيَل» الَِّذي تَفِْسيرُهُ: اهلَلُ َمَعنَا.“ متى ٢٣:١. عام 2020 أثبت أننا بأشد الحاجة إلى وجود السيد املسيح  َويَْدُعوَن اْسَمُه ِعمَّ


في وسطنا. ألن مع املسيح، كل شيء مستطاع عند اهلل.

وقد أثر وبأ COVID-19 بشكل كبير على حياتنا اليومية بشكل كثير. وتسببت تحديات هذا الوبأ في تعديل الكثير من عادتنا ومنها 
حضور الكنيسة بإنتظام واإلجتماعات الروحية. لنا األمل فى عناية املسيح ووعوده األمينة. ونشكر اهلل إلستمرار شعب الكنيسة وأحباء 
السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا ملحبتهم وصلواتهم ودعمهم لكنيستنا املستمر. وببركة يسوع تواصلت الكنيسة فى الخدمات الليتورجية 
رغم وجود التحديات، خاصة خالل أسبوع اآلالم وصوم السيدة العذراء.هكذا تتشدد الكنيسة في إستمرار تقديم الخدمات الروحية من 

أجل الحفاظ على أوالدنا وشباب الكنيسة. ونشكر اللة أننا تمكنا من خالل محبتكم  من تغطية التزاماتنا الشهرية والسنوية. نصلى 

أن يعوضكم اللة ثالثني، وستني، ومائة.

أيضا نشكر اللة قد بدأت كنيسة القديسة العذراء مريم والقديسة فيرينا مشروع الخطة الرئيسية ملباني الكنيسة. ألنه نظرًا لقوانني 
مدينة Yorba Linda، علينا البدء ببناء مبنى للخدمات املتعددة وإستبدال الوحدات املؤقتة خالل سنتني. سيخدم املبنى الجديد 
احتياجات كل من: فصول مدارس األحد، إجتماعات الشباب املتعددة، عائالت حديثى املتزوجني، اجتماع السيدات، خدمة كبار 

السن، إجتماعات دراسة الكتاب املقدس، قاعة الكنيسة املؤقتة، مطبخ، غرفة قربان، وأكاديمية سانت لوك (مرحلة ما قبل املدرسة - 
الصف الثامن ). سيستغرق هذا املشروع حوالي 18-12 شهرًا الستالم تصاريح املدينة. نطلب صالواتكم ودعمكم املستمر لهذه 


املرحلة (حوالي 250,000$)، ومرحلة بناء املبنى نفسه بعد إستالم التصاريح الالزمة.

بشفاعات القديسة مريم، والقديس لوقا، والقديسة فيرينا نصلي أن ينهي اهلل ظروف هذه األيام التي تفرقنا ونتطلع إلى أن نجتمع 

ونصلي جميعا مًعا، ونرنم قائلني: ”إجعل يارب أبواب كنيستك مفتوحة على ممر الدهور واألزمان إلى األبد. آمني“ 


القمص جوزيف بولس
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