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 جمعية املعونة عايزة تشارككم فرحة امليالد املجيد وتشكركم عىل
 كل تعضيدتكم اليل استمر سنوات طويلة أكرت من 30 سنة. يف
 كندا موسم رضائب األفراد عىل األبواب. انتو عارفني ان تربعاتكم
 يرجع لكم منها أكرت من 40%!! ده يف حالة ان الجمعية تكون
 مسجلة يف املقاطعة ويف الحكومة الفيدرالية. كتري من محبي

.خدمة الجمعية بيعيدوا التربع مببالغ مشابهة أو أكرت كل سنة

 بنعمة ربنا و مجهود خدام الجمعية من محاسبني و أمني الصندوق
 )كلهم متطوعني زي ما احنا عارفني( بنبعت كل إيصاالت التربع
 لكل معضدي جمعية املعونة القبطية منتصف شهر فرباير: حوايل
  500 إيصال و عىل مدار ال10 سنوات األخرية أكرت من 4000

إيصال

الجمعية و أنشطة  ان كل   حاجة كامن مهم جدا نعرفها هي 
 تقريرها املايل السنوي املعتمد من محاسب قانوين بيتعرض عىل

 الجمعية  العمومية و بيتقدم للحكومة الكندية

 األهم من كل ده هو ان الخدمة بتمتد يوم عن يوم الكرت من 3900
 أرسة )شهريا دون انقطاع + لحوم العيد و العيديات و مساعدات
 بداية الدراسة( و ده ميكن يكون يرسم بسمة و لو بسيطة عىل
املرشوعات كامن  ماننساش   ... طفل   10000 من  اكرت   وشوش 
 الصغرية اليل بتقوم بيوت وأرس بدل ما يفضلوا منتظرين إعانات.
 غري الحاالت املرضية الحرجة واليل تكلفتها ممكن تتعرث جدا حتى
 عىل األرس املتوسطة فرصة ما نتخيلش حالوتها .... احنا مند ايدينا
 ألخوة ربنا يسوع! جمعية املعونة القبطية بتعزم كل واحد  فينا

يشارك يف النعمة الكبرية دي

موسم احلصاد



فيها: بيقول  و  الكاهن  أبونا  بيصليها  اليل  القسمة  صالة  فاكر   مني 

 »وهبت لنا أن نأكل لحمك عالنية أهلنا لإلتحاد بك خفية وهبت لنا

أن نرشب كأس دمك طاهًرا أهلنا أن منتزج بطهارتك رًسا«؟

 تفتكروا ده ممكن؟ ندوق فعال حالوة ربنا يسوع؟ يعني زي ما داود

 بيقول كدة؟ »ذوقوا و انظروا ما أطيب الرب.« مز٨:٣4

 أكيد ممكن هو يعني بيعزمنا كدة و خالص؟! طب ما تيجوا نشوف

 بقيتها: »طوىب لإلنسان املتكل عليه.« آيوه هو ده بقى أصل الحكاية

 .. هو احنا فعال متكلني عليه؟؟ بكل القلب و ال حتة منه؟؟ مني فاكر

 ربنا يسوع قال إيه للتالميذ اليل استغربوا جدا انه بلغهم: »  »َما أَْعَسَ

َ التَّالَِميُذ ِمْن كَالَِمِه  .ُدُخوَل َذِوي األَْمَواِل إَِل َملَكُوِت اللِه!« َفَتَحريَّ

َعىَل الُْمتَِّكلِنَي  ُدُخوَل  أَْعَسَ  َما   ، بَِنيَّ »يَا   : إيه؟؟  لهم  قال  بقى   بصوا 

 األَْمَواِل إَِل َملَكُوِت اللِه ُمُروُر َجَمل ِمْن ثَْقِب إِبْرٍَة أَيَْسُ ِمْن أَْن يَْدُخَل

َفَمْن لَِبْعٍض:  بَْعُضُهْم  َقائِلِنَي  الَْغايَِة  إَِل  َفُبِهُتوا  اللِه  َملَكُوِت  إَِل   َغِنيٌّ 

يَْسَتِطيُع أَْن يَْخلَُص؟« مر 10: ٢٣- ٢٨

 طب و إيه دخل الحكاية دي بقى بالحالوة و تذوق نعمة ربنا وتطهريه

 لقلوبنا و أفكارنا؟؟ ما هو ده أصل الحكاية .. مني سمع ان الصليب

مني قال أنا عايز ادوق؟؟ 

Let’s contemplate on what St. Paul wrote about 
this: “looking unto Jesus, the author and finisher of 
our faith, who for the joy that was set before Him 
endured the cross, despising the shame, and has 
sat down at the right hand of the throne of God.” 
Heb. 12:2

It then looks like the true joy of willingly 
carrying our cross stems from His Unique 
Presence .. His Power .. His True Love. Knowing 
Him then means following His Glorious Steps, 
even though they might look strange in the eyes 
of many. Our Lord’s Sacrifice is only to help every 
tempted soul. 

“For in that He Himself has suffered, being 
tempted, He is able to aid those who are tempted.” 
Hebrew 2:18

Are we then willing to help our tempted 
brethren? Those who willingly decide to carry their 
cross despite every pain .. poverty and humiliation? 
Since we are all tempted, are we ready to carry our 
cross .. Help others carry theirs too??

Joy and Cross in the same 
sentence? 

 اليل خلصنا بقوة ربنا و محبته و رفعنا معاه للسام قايم أساسا عىل

 محبته اليل متال قلوبنا؟ و كامن تخلينا نعمل زيه و ننىس نفسنا و نهتم

 و نتصالح مع كل اخواتنا اليل هام يف .نفس الوقت اخواته؟ طب شوفوا

َمِعيَشُة لَُه  كَاَن  َمْن  ا  »َوأَمَّ إيه يف رسالته:  بيقول  الحبيب  يوحنا   كدة 

 الَْعالَِم، َونَظََر أََخاُه ُمْحَتاًجا، َوأَْغلََق أَْحَشاَءُه َعْنُه، َفكَْيَف تَْثُبُت َمَحبَُّة

اللِه ِفيِه؟« 1 يو ٣: 17

الصيام  نرنم طول فرتة   إزاي؟؟؟؟ مش ممكن! علشان كدة نصيل و 

عىل للرحام  طوىب  نقول:  و  للقيامة  و  للصليب  واخدنا  اليل   الكبري 

الدين و الرحمة تحل عليهم و املسيح يرحمهم يف يوم   ..  للمساكني 

يحل بروح قدسه فيهم! مني فرحان برحمة ربنا اليل مفيش زيها؟

 علشان كدة احنا ناويني نفرحكم و نقول لكم ان بنعمة ربنا جمعية

 املعونة القبطية مبتحوش فلوس خالص. أصل احنا بجد متكلني عليه

ومصدقني جدا. مش هو

َفرََّق أَْعطَى الَْمَساِكنَي. ِبرُُّه َقائٌِم إَِل األَبَِد


