St Raymond’s Parish
One Family in Love and Joy
Revelation to Joseph

Rom 1:1-12 / Mt 1:1-17

ADORATION

Today we celebrate the
revelation to Joseph. We
can learn from Joseph:
1– Unconditional and
unlimited love: Love for
God and for others. His
love was full of trust with no doubt.
2– Silence: The more silent you are, the
more work you do.
3– Prudence, calmness, and positive thinking and not reacting in difficult times.
4– Obedience to and trust in God, taking
responsibility with love and joy to the end.
Lord, help us to live like St Joseph to become saints. Amen

Eph 3: 1-13
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والدنح
إحتفاالت ونشاطات أعياد امليالد ورأس السنة ِّ
ألخميس  ٣٢كانون األول:
ً
مساء ،ساعة سجود ميالدية – إنكليزي/عربي
٠:٧٧
ليلة عيد امليالد  -ألجمعة  ٣٢كانون األول:
ً
مساء ،قداس امليالد للعائالت – إنكليزي
٠:٢٧
ً
 ٠٧:٢٧مساء ،قداس نصف الليل – إنكليزي /عربي
يوم عيد امليالد  -ألسبت  ٣٠كانون األول:
ً
 ٠:٧٧صباحا ،قداس – عربي
ً
 ٠٧:٧٧صباحا ،قداس  -إنكليزي/عربي
ً
مساء ،قداس امليالد وتهنئة العذراء  -إنكليزي/عربي
٠:٧٧
عيد تهنئة العذراء  -األحد  ٣٠كانون األول:
ً
صباحا ،قداس  -عربي
٠:٧٧
ً
 ٠٧:٧٧صباحا ،قداس يترأسه صاحب السيادة املطران أنطوان شربل طربيه
السامي اإلحترام  -إنكليزي/عربي
ليلة عيد رأس السنة  -ألجمعة  ٢٠كانون األول:
ً
مساء ،قداس لتوديع  ٣٧٣٠واستقبال  – ٣٧٣٣إنكليزي/عربي
٠٠:٢٧
عيد رأس السنة  -ألسبت  ٠كانون الثاني :٣٧٣٣
ً
صباحا قداس رأس السنة  -إنكليزي/عربي
٠٧:٧٧
ً
مساء قداس رأس السنة ووجود الرب في الهيكل  -إنكليزي/عربي
٠:٧٧
أحد وجود الرب في الهيكل  -األحد  ٣كانون الثاني :٣٧٣٣
ً
 ٠:٧٧صباحا ،قداس – عربي
ً
 ٠٧:٧٧صباحا ،قداس  -إنكليزي/عربي
الدنح (ألغطاس)  -األربعاء  ٠كانون الثاني :٣٧٣٣
ليلة عيد ِّ
ً
مساء قداس ورتبة تبريك املاء – إنكليزي/عربي
٠:٧٧
ً
٠٧:٢٧مساء قداس الليل ورتبة تبريك املاء – إنكليزي/عربي
الدنح (ألغطاس)  -ألخميس  ٠كانون الثاني :٣٧٣٣
يوم عيد ِّ
ً
صباحا قداس ورتبة تبريك املاء  -إنكليزي/عربي
٠:٧٧
ً
 ٠:٧٧مساء قداس ورتبة تبريك املاء – إنكليزي/عربي
ً
مساء ساعة سجود – إنكليزي/عربي
٠:٧٧
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PARISH NOTICE BOARD
Services of the week

Cleaning the
House of God

With Your Support, We Will Build Our New Parish

st.raymonds

For Final
Rites at
home or in
hospital
please call
Fr Sam on
0417171737

May God Bless you
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عدد ٠٧٣

اإلنجيل

أحد البيان ليوسف

ساعة سجود:

كلّ يوم مخيس الساعة  ٧مساءَ.

عدد األشخاص ما زال حمدوداً ال ضرورة
للحجز ”والتّسجيل على الباب إلزامي“.

َ َ
ً َ
”ف َج َعل ُه َو ِّكيال َعلى َب ْي ِّت ِّه
َ َا ُ ََ ُ َ َ
ُ
وواله على ك ِّل ماله“.
(سفرالتكوين )٢:٠٢

أف ٣١-٣:١
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