
  

 

 

 

 

 

 

 كنيسة العذراء مريم القبطية األرثوذكسية

6100 Grande Allee, St-Hubert, Quebec, J3Y 1B4  

Tel: (450) 656-3680 +  WWW.virginmarymtl.org 

 برنامج نهضة العذراء مريم  
 2018أغسطس  22 –10

 

 الواعـــظ العشية القداس التاريخ
  الى من الى من 

القمص داود جبرة   م9:00 م7:00 ص10:00 ص 8:00 أغسطس 10لجمعة ا  

القمص داود جبرة   م9:00 م7:00 - - أغسطس 11 السبت  

القمص داود جبرة   م9:00 م7:00 ص11:00 ص8:00 أغسطس 12 األحد  

  سارافيم يوسف القمص   م9:00 م7:00 ص10:00 ص8:00 أغسطس 13 اإلثنين

 دس كيرلس مراالق   م9:00 م7:00 ص10:00 ص8:00 أغسطس  14الثالثاء 

 القس ميخائيل سمير 

 "   المقدس الكتاب عقلية و فكربرنامج النهضة  " 

 كيف أواجه الضغوط م9:00 م7:00 ص10:00 ص 8:00  أغسطس 15األربعاء 

 كيف أواجه الفشل م9:00 م7:00 ص 7:00 ص 5:00 أغسطس 16 الخميس

 كيف أواجه األكتئاب م9:00 م7:00 ص10:00 ص 8:00 أغسطس 17ة الجمع

 صباحا 5مساء الى الساعة  9تسبحة نصف الليل و القداس األلهى من الساعة 

 يوم روحى

 مع

 سمير ميخائيل القس
 

 أغسطس 18 السبت

 

 الصباح
 القداس األلهى ص 10:00 – 8:00

 افطار ص11:00 –10:00
 التدبير المالي لألسرة ظ12:00 –11:00
 استراحة  م12:30 - 12:00
 كيف اتغلب على مشاكلى   م1:30 –م 12:30

 المساء
 عشاء الفقير) التذاكر مع الخدام(  م  5:30—4:00
 عشية عيد التجلى رفع البخور  م 6:00—5:30
 )فى شوارع حول الكنيسة( زفة العذراء  م 7:15—6:00

 اإلنجيل  م7:30 – 7:15
 كورال الكنيسة   م 8:00—7:30

  نبا يوحنا أسقف شمال الجيزةنيافة اال : لعظةا  م 9:00 – 8:00 
 

 

 لماذا يحدث لى كل هذا؟ م9:00 م7:00 ص11:00  8:30 )عيد التجلى( أغسطس 19 األحد

 كيف اتغير م9:00 م7:00 10:00 8:00 أغسطس 20 اإلثنين

 أغسطس 21لثالثاء ا
 عشية عيد العذراء

 ص2:00 م7:00 ص 10:00 8:00

 كيف احيا فوق الطبيعة

+ 
 التسبحة

+ 
 )ص2 -من نصف الليل (عيد العذراء قداس 

 ص( 10 – 8قداس عيد السيدة العذراء مريم ) غسطسأ 22 األربعاء

 أغسطس 26 – 24  ة روحية مع القس ميخائيل سميروخل
       Chalet Le Grand Lodge, Mont-Tremblant 

  3390-647-514س الحجز مع جون موري    " تأديبات هللا "

   $160الثمن: 


