“But Mary kept all these things and pondered them in her heart.”
Luke 2:19

The Mother of Joy
The virgin is called the mother of joy. It is through her that joy entered in the world; for
instead of Eve's disobedience, the holy Virgin St. Mary submitted to the will of God. During
her life she imparted joy wherever she went. But what made herself

1 ). Second, she rejoiced in serving and giving
to others; for when she knew about the pregnancy of Elizabeth she
in those days and
went into the hill country with haste, to a city of Judah, and entered the house of Zacharias
and greeted Elizabet
1:39, 40). Also in the wedding of Cana of
mother of Jesus was there" (John 2:1); and she made a request on their behalf when they ran
out of wine. Third, she rejoiced in a life of prayers and praise to God and expressed this in
- ). We therefore learn from the Virgin that the spiritual person full with
joy is the one that submits to the word of God for indeed ".. His c
). He is the one who rejoices in serving others for indeed: Y
). And also the Lord Himself said:
). And last he is the one who rejoices in prayers and praising God in
sharing with the angels and heavenly hosts. Without those three virtues that we learned from
our mother The Virgin, there will be no real joy for our souls. May her intercession be with
us all. Amen
Fr. Youssef Chehata
Did you know!?
† Each saint in the Church has one feast, usually commemorating departure or martyrdom. Some saints
have an additional feast marking the finding of relics, a certain miracle to which that saint is given
credit or the consecration of a church in his or her name. The Virgin Saint Mary, on the other hand,
has many feasts:
1) 7 Misra (August 13th) Annunciation of the birth of the Blessed Virgin Mary to Joachim.
2) 1 Bashans (May 9th) the birth of St. Mary.
3) 3 Kiahk (December 13) the Entry of the most Holy Theotokos into the temple at Jerusalem.
4) 24 Bashans (June 1) the arrival of the Holy Family in Egypt.
5) 21 Tubah (January 29th) the falling asleep of our Lady, the Theotokos, St. Mary.
6) 16 Misra (August 22) Commemoration of the Assumption of the Theotokos.
7) 21 Baounah (June 28th) Dedication of the first Church for the All-Holy and Blessed Virgin Mary in
the city of Ephesus.
8) 24 Baramhat (April 2) the apparition of the Theotokos in Zeitoun.
9) 21st of each Coptic Month - Commemoration of the Theotokos's departed to the Lord in 21 Tubah.

" َوأَمَّا َمرْ َي ُم فَكَانَ ْت ت َ ْحفَ ُ
ظ َج ِمي َع هذَا ْال َكالَ ِم ُمتَفَ ِك َرة ِب ِه ِفي قَ ْل ِب َها" (لوقا )٣٣: ١

أم الفرح

† من أقوال األباء القديسين عن القديسة العذراء مريم والدة اإلله †
† عجيبة هى امك ايها الرب من يستطيع ان يدرك اعجوبة االعاجيب هذه عذراء تحبل  ..عذراء تلد  ..عذراء
تبقى عذراء بعد الوالدة( .القديس اغسطينوس)
† سفينة غنية فيها ارسل كنز األب الى المكان المحتاج ليغنى المساكين( .القديس يعقوب السروجى)

† أذكر بالشاهد متي طلبت العذراء مقابلة السيد المسيح ؟
† أذكر بالشاهد أين ورد في اإلنجيل أن العذراء كانت هي أيضا
في حاجة إلي الخالص ؟

† لقدس أبونا يوسف شحاته لنياحة
والدته في  ٣٤أغسطس ١٤٣٤

حل مسابقه العدد السابق !!

† وعد الرب الرسل أنهم سيرونه فتفرح قلوبهم {يو.}١١:٣٤
وقد تحقق هذا الوعد بعد القيامة  .ووعدهمم بأن يرسل لهم
الروح القدس {يو .}١٤:٣٣وحقق هذا الوعد في البندكستي
{أع.}١
† وعد هللا في رسالته إلي مالك كنيسة أفسس "من يغلب بأن
ياكل من شجرة الحياة" {رؤ.}٤:١

† تهنئه †
† بخطوبة كيرلس ونرمين في ١٤
أغسطس ١٤٣٤
† بمعمودية سوسنا في يوليو ١٤٣٤
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مسابقه !!!

† تعزيه †

النسخة 44

العذراء هي ام الفرح النها تنشر الفرح أينما حلت ،بل هي ِع َوض حواء أدخلت الفرح الي العالم كله ألنه
ِع َوض العصيان في الفردوس ،أطاعت العذراء هللا و خضعت لمشيئته .ماذا كان يُفرح العذراء حتي انها
صارت مصدرا للفرح؟
اوال :كانت العذراء تفرح بالخضوع هلل و للكنيسة ،و نري هذا في قولها للمالك "هوذا أنا أمة الرب ليكن
لي كقولك" (لوقا .)١::٣
ثانيا :كانت تفرح بالعطاء و خدمة األخرين ألنها لما علمت بحبل اليصابات" ،قامت مريم و ذهبت بسرعة
الي الجبال الي مدينة يهوذا و دخلت بيت زكريا و سلمت علي اليصابات" (لو )٠٤-١٣ :٣و في عرس
قانا الجليل ،كانت مريم أمه هناك (يو )٣:١و طلبت من أجلهم حين فرغت الخمر .ثالثا :كانت تفرح
بالتسبيح حيث قالت "تعظم نفسي الرب و تبتهج روحي باهلل مخلصي" (لو .)٠٤-٠٤ :٣ان االنسان
الروحي المملوء فرحا هو الذي يخضع لوصية الكتاب المقدس ألن "وصاياه ليست ثقيلة" (٣يو ،)١:٣و
يفرح و يسعد بخدمة األخرين ألنه "مغبوط هو العطاء الكثر من األخذ" (أع ،)١٣:١٤و ايضا "ألن ابن
ت ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين" (مر )٠٣:٣٤و يفرح بالصلوات و
االنسان لم يأ ِ
التسابيح و مشاركة المالئكة و السمائيين .بدون هذه األشياء الثالثة التي تعلمناها من امنا العذراء ،ال
القس يوسف شحاته
يكون فرحنا فرحا حقيقيا .بركة شفاعاتها فلتكن معنا أمين.

