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 ريمكنيسة السيده العذراء م
 )إجتماع السيدات( واشنطن،سياتلفي          

 

 نشرة سيدتي) عدد 1(

0212نوفمبر   – November 2010  

 "طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوه ويحفظون ما هو مكتوب فيها    

 (  3: 1" )رؤ –ألن الوقـــــــت قريب                      
 

 

 إنبثق عن المجلس عدة لجان منها و

)لجنة اإلفتقاد ، لجنة األنشطه 

والمسابقات، لجنة دروس القبطي 

واأللحان، لجنة التأمالت الروحيه، 

والسكرتاريه،  لجنة صندوق التبرعات

اية لجنة خدمات شامله تشمل على رع

، الكنيسهةاألطفال وقت اإلجتماع ونظاف

لجنة نشاط إعالمي وإجتماعي، لجنة 

لتنسيق مع الضيوف المحاضرين، ا

 .(ولجنة للتنسيق بين اللجان

 

  إشتركت مجموعه كبيره من لقد

إحتفال  فيملحوظ وبنشاط السيدات 

 بتاريخ (للكنيسه البازار السنوي)

/ 02وكذلك يوم . 6/11/0212

 عيدالشكر() بمناسبة 11/0212

Thanksgiving .  

 

 

 

أخبار اإلجتماعات التي تمت 

خالل الشهور السابقه إلجتماع 

 السيدات

 

 في  اٌسبوعيا   م إجتماع السيداتيت

  6: 02أيام السبت من  الساعه 

 .مساء 8: 22إلى

 

  ابتداء منكيهك شهر  وبمناسبة 

ديسمبر سيتم تغيير موعد 

إلى  6: 22لساعه لاإلجتماع 

  مساء. 7: 02

 

 00/12الموافق بتفي يوم الس /

وبحضور الدكتوره/  0212

ناديه سالمه الممثله عن 

ت وإحدى األعضاء في السيدا

، تم تأسيس مجلس الكنيسه

 مجلس خاص إلجتماع السيدات.

  كل عام وأنتم بخير           

دالمجي الميالد صومبمناسبة   

 مطبخ سيدتي:

 الطبق الرئيسي )كبيبه صيامي(

 : لمقاديرا

  -لغرب مجك 2/1
  -ةقولسم سطاطب مجك 2/1

  -ملح - نومك
  :للحشو

 -متوسطة بصالت3 -طماطم حبات3
 ملح-مشروم جم 250-رومي فلفل حبات3

 .وفلفل

 الطريقه: 

  .تااعس عربا نع لقت ال ةمد لغبرلا عيقنا -1  
 مث اديج اهيرسهوا ةقلوسمال ساططبال يرقش  -2
 حللما نم ليلق اهل فيياضو لرغبلا عم ايهنعجا
  .نوكملاو
  :شوحلا ريحضت  -3
 روميلا لفللفاو ومرشلماو لصبالو ماطملطا ىطعق

 الملح وضيفي النار على وارفعيهم صغيرة قطع الى
  .الماء تتبخر ان الى وقلبي والفلفل

 حجم في صغيرة كور الى العجينة شكلي -4
 تلتصق ال حتى مبللة بيدك االحتفاظ مع)البيضة
 للحشو مكان فرغي وباالبهام (بيدك العجينة

  .الطرفين من ودببيها اغلقيها ثم واحشيها
 بقسماط في وضعها بعد تقليها ممكن الرغبة وحسب
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 :من أقوال اآلباء
 

 

ي حبك ، كنت فٌي فكيف + لقد تأخرت كثيرَا ف
خرجت أبحث عنك خارجاَ عني ؟ أنت كنت معي 

  ولكن لشقاوتي لم أكن أنا معك ...!! 
 )القديس أغسطينوس (   
 

أن اردت ان ال يتأتى لك الحزن فال تحزن + 
 (يوحنا ذهبى الفم ) إنساناً ما

 

تكون  الال تكن قليل السمع لكلمة الرب لئ +

 (انطونيوس ااألنب ) وعاء لجميع الشرور
 

+ سكت لسانك يتكلم قلبك ، سكت قلبك يتكلم 
 هللا  )أقوال  اآلباء(

 

ُاذن الساكت يسمع من هللا العجائب )القديس  +
 يوحنا(

  
+ ربي لست أدري ما تحمله لي األيام لكن 
سيدي الحبيب يكفيني شيئاَ واحدَا ثقتي أنك 

معي تعتني بي وتحارب عني.)القديس 
 ُاغسطينوس(

 

لتالميذه "إنني  انطونيوس(أقوال )ااًلنبا + من 
 ال أخاف هللا .. اًلنني اُحبه"

 

+ "إلهي أنت تحتضن وجودي برعايتك، 
تسهر علي وكأنك نسيت الخليقه كلها ... 
تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع 

 حبك" 
 )القديس اُغسطينوس( 

 

 

 تأمل روحي :

 

  إجلس قليالً عند شجرة صيدك

وإسأل نفسك ماذا ربحت من 

! تجد الكـل باطل --العالم الفاني 

ثم إجلس قليالَ  –وقبض الريح 

عند شجرة الصليب لتنظر الغنى 

الحقيقي وتمتع بالنصيب الصالح 

 ل عنها الرسول ق بولس : ... قا

" فإن كلمة الصليب عند الهالكين 

جهاله ، وأما عندنا نحن 

 المخلصين فهي قوة هللا " 

 (11: 1كو  1)

 صاله :
 

 
 

نا يا رب وساعدنا أن +   إجعل 

ننفذ وصيتك " أن نحب بعضنا 

( . 3232يو  1بعضاً " )   

يو 1" ألن المحبه هي من هللا" )

4 :7)  

كن يارب خاتماً على قلبى .. نورا + 

لعينى .. لذة لفمى .. عكازاً ليدى .. 

نغمة عذبة ألذنى .. و طيبا أستنشقه 

دائما ... ها أنا بين يديك .. فسيرنى 

.. و حيثما شئت و كيفما  حسبما تريد

أردت .. و إقبل صالتى إليك عندما 

 مين ا  بصوت البنوة ...  كأدعو

 

 

 

 طبق الحلو  )بسبوسه صيامي(

 المقادير : 

 2 علبة  

(nondairy whipped      

topping( 

 2 علبة فارينا 

 نصف علبة سكر 

 نصف كوب زيت 

  كوب جوز هند 

 ملعقة بيكنج باودر 

 

 الطريقه :
  َنضع الفارينا مع السكر ويقلبوا جيدا 

 جيداَ  لزيت ونبسهونضيف ا 

 وجوز الهند  ونضيف ملعقة بيكنج باودر ،

 nondairyوأخيراَ يتم إضافة ) 

whipped topping) 

 

 مقاس علبة   بنفس ملحوظه: )المقادير تعاير
(nondairy whipped 

topping) 

 

 

 
 

 طبق الكبيبه

 

 

 
 

 صينية بسبوسه

 

 سالم رب المجد معاكم
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