


www.mystjohn.org

St.John
A Coptic  Christian Bi-Monthly Magazine

Vol 26 No. 279 March / April 2014



٢St. John

 + األخبــــــــــــار                                                                                     3
4  + صور وآيات ومناسبات                                                 
5 تواضروس             البابا  قداسة  الميالد                        رسالة   + 
 + سجدوا وقدموا هدايا                                      نيافة األنبا سرابيون                                  ٦
 + الصوم الكبير                                         مثلث الرحمات البابا شنوده                 7

  أقوال عن الصليب                           المتنيح القمص بيشوى كامل          8    
8 شنوده           للبابا  مأثورة           أقوال   + 

 + فالح أسكتالندى )قصة حقيقية(                د. مارك تكال                                       9 
 + ذكريات خادم                                                           القمص جوارجيوس قلته                        10

 + القديسة الصعيدية التى علمت ...      د. محمد الطحاوى                12     
13 أم                برحم  جنينين  مناقشة   + 
14 خليل            مجدى  نجيب      سليم  دكتور  وداعاً   + 
 + لماذا نفتخر بالصليب وكيف ؟             القس أغسطينوس حنا                    1٦

+ ما هى أجابتك األخيرة ؟                    القس أغسطينوس حنا                 18   
+ أجتماعيات – تعازى                      19  
+ رموز القيامة – تهانى                        20 

»ورأيت فى وسط العرش فإذا خروف قائم كأنه مذبوح«
)رؤ 5 : 6(

فـى هذا العــــــــدد

مجلة مسيحية قبطية أرثوذكسية تصدر كل 
شهرين من كنيسة ماريوحنا الحبيب 

كوفينا - كاليفورنيا

آيـــــة العــــددآيـــــة العــــدد

 السنة السادسة والعشرون - العدد ٢٧٩ - مارس/أبريل ٢٠١٤

يقيم نيافة الحبر الجليل األنبا سرابيون وكهنة 
الذكرى  أنجلوس  لوس  إيبارشية  وشعب 
مثلث  الحبيب  أبينا  لنياحة  الثانية  السنوية 
الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث يوم األحد 
األنبا  نيافة  يصلى  حيث   ٢٠١٤ مارس   ١6
سرابيون القداس اآللهى من الساعة 8 – ١١  
بكاليفورنيا  الحبيب  ماريوحنا  بكنيسة  صباحاً 
بهذه  االحتفال  يبدأ  إستراحة  ساعة  وبعد   –
ويتضمن  ظهراً   ١٢ الساعة  من  المناسبة 
األنبا  نيافة  من  وكلمة  صلوات  البرنامج 
شنوده،  البابا  أشعار  من  وترانيم  سرابيون 
وكلمات اخرى وعرض عنه بالفيديو والتبرك 

من المزار الخاص به فى قاعة الكنيسة. 
تقام صلوات الترحيم على نفس أبينا الحبيب الطاهرة فى القداس اآللهى بجميع 
للحضور،  مدعوون  والجميع  مارس   ١6 األحد  صباح  االيبارشية  كنائس 
البطاركة نيّح هللا  القديس العظيم فى  البابا  وخاصة كل من يشعر بفضل هذا 

نفسه وقبل صلواته عنا.

ذكرى السنة الثانية لمثلث الرحمات البابا شنوده



2 St. John

Schedule of meetingS and eventS
 for the month of ( march-April 2014 ) 

Sunday Wednesday Friday Saturday

+ English Liturgy
8:00 - 11:00 a.m.

* * *
+ Arabic Liturgy          
8:00 – 11:15 a.m.

+ Servants’ 
Meeting

12:00 - 1:00 p.m.
2nd & 4th

+ Liturgy
9:00 a.m. -12:00 a.m..

+ Thursday Morning

+ Senior Citizen 
Club

11:00 – 4:00 a.m.  

+ Liturgy                     
12:00 a.m– 3:00 p.m. 

+Arabic Youth 
Meeting

8:00 – 10:00 p.m.

+ Liturgy from 
    8- 10 am
+ Vespers; 
    Bible Study
    7:30 - 9:00 p.m.
+ Beginners’    
    Deacons- Meeting  
   6:30 p.m.
+ Elementary Meeting
    7:30 - 9:00 p.m.
+ College Youth  
    Meeting
    7:30- 9:00 p.m.
+ High School   
    & J. High Meetings   
    7:30 – 9:00 p.m.

Thursday
 Family Meeting
7:30 – 9::30 p.m.

Teusday

English-Bible 
Study 7:30 pm

Email your articles/comments/requests to Frhanna @mystjohn.org
Or visit us online @ www.mystjohn.org  

Fax : (909) 592 -5088 / (909) 305 – 1025    Church Tel: (909) 592- 8847 
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