
PVIRGIN MARY COMMUNITY 

Mailing address: PO Box 1679   Temecula,   CA  92593 
 Church Address: 42030 Avenida Alvarado Temecula CA 92590 
Sunday Prayers:           Orthros 10.15 a.m.            Liturgy 11:00 a.m. 
E-mail: virginmarymgcc@gmail.com   

Facebook: Virgin Mary Greek Melkite Church 

Web Site: http://virginmarymgcc.com 

Fr. Paul Al Khouri Fallouh, Administrator 909-289-2098 
Protodeacon Habib Khasho, Associate. 
VIRGIN MARY COMMUNITY:    is a Melkite-Greek Catholic Community of 
the Eparchy of Newton headed by His Grace, Bishop Nicholas. 
Liturgical services are in Arabic and English. The Eparchy (Diocese) is 
a part of the Patriarchate of Antioch, headed by His Beatitude, 
Gregorios VI. “...and in Antioch the disciples were for first time called 
Christians” Acts 11:26). The Melkite-Greek Catholic Church maintains 
communion with the Roman Catholic Church. 

LITURGY COMMEMORATIONS: if you would like to commemorate 
someone at the Divine Liturgy please call the Community Office no later 
the Thursday at 12 noon. It is not possible to commemorate anyone 
once the Preparation Service on Sunday has been completed as the 
commemorative particles have already been cut and placed on the 
Patina. Thank you for your cooperation. 
 

you know someone in need of prayers please notify Fr. Paul so that they 
can added to our prayer list. 

ا، لكي يتّم إضافتهم إىل نشرة األحد، ظهر   اخلميستقدمي أمساء االشخاص املُراد ذكرهم يف القداس قبل يوم  يُرجى
 .ذكرهم أثناء هتيئة القرابني )الذبيحة( مباشرة ليتمّ أو قبل القداس 

READ AHEAD: Epistle Reading for next Sunday, is from St. Paul’s letter to  الرسالة

العبرانيين الى  Hebrews 6: 13- 20 Chapter 6 Verses 13 Thru Chapter 20; the 

Gospel Reading is from the Evangelist  ,Mark 9: 17 -31 Chapter 9   مرقص 

Verses 17 Thru 31. 

REGARDING INFIRM AND HOME BOUND VISITATION: Please 
remember that if a member of our Community is in the hospital or 
confined to home because of illness or advancing age, Father very much 
wants to and should bring the confined person the Holy Mysteries on a 
regular basis. It is also recommended that one receive the Anoint of the 
Sick before and major surgery or as needed due to serious illness. 
Please do not hesitate to let Father Paul know that a parishioner is ill or 
home bound and would like a visit. 

إبالغ األب بولس للمسامهة يف إجناز اخلدمة  إىلاملؤمنون  رعيساالرجاء، يف حالة املرض والوفاة غري ذلك... أن 
 يف الكنيسة. واالجتماعيةالروحّية واإلنسانّية 

Mail & E-MAILS RETURNED: Many Mail & e-mails are being returned to us. If 
you didn't receive any e-mails, please send to us the correct address 

 .بكماخلاّصة  البياانتلتصحيح  و العنوان ....أ ميليرجى إعالمنا يف حالة تغيري اإل

Christ is in Born! Glorify Him! 

Virgin Mary Eastern Catholic Community 

للكاثوليك الشرقينيمرمي إرسالّية العذراء   
 Serving Temecula Sunday, March.  24, 2019 

 

Annunciation of the Theotokos 
Six months after John the Forerunner's 

conception, the Archangel Gabriel was sent by 

God to Nazareth, a town of Galilee, unto Mary 

the Virgin, who had come forth from the 

Temple a mature maiden (see Nov. 21). 

According to the tradition handed down by the 

Fathers, she had been betrothed to Joseph 

four months. On coming to Joseph's house, 

the Archangel declared: "Rejoice, thou Full of Grace, the Lord is with 

thee: blessed art thou among women." After some consideration, and 

turmoil of soul, and fear because of this greeting, the Virgin, when 

she had finally obtained full assurance concerning God's 

unsearchable condescension and the ineffable dispensation that was 

to take place through her, and believing that all things are possible to 

the Most High, answered in humility: "Behold the handmaid of the 

Lord; be it unto me according to thy word." And at this, the Holy Spirit 

came upon her, and the power of the Most High overshadowed her 

all-blameless womb, and the Son and Word of God, Who existed 

before the ages, was conceived past speech and understanding, and 

became flesh in her immaculate body (Luke 1:26-38). 

Bearing in her womb the Uncontainable One, the blessed Virgin went 

with haste from Nazareth to the hill country of Judea, where 

Zacharias had his dwelling; for she desired to find Elizabeth her 

kinswoman and rejoice together with her, because, as she had 

learned from the Archangel, Elizabeth had conceived in her old age. 

Furthermore, she wished to tell her of the great things that the Mighty 

One had been well-pleased to bring to pass in her, and she greeted 

Elizabeth and drew nigh to her. When Elizabeth heard Mary's 



greeting, she felt her six-month-old babe, Saint John the Baptist, 

prophesied of the dawning of the spiritual Sun. Immediately, the aged 

Elizabeth was filled with the Holy Spirit and recognized her as the 

Mother of her Lord, and with a great voice blessed her and the Fruit 

that she held within herself. The Virgin also, moved by a supernatural 

rejoicing in the spirit, glorified her God and Savior, saying: "My soul 

doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my 

Saviour," and the rest, as the divine Luke hath recorded (1:39-55) 

 عيد البشارة 
عنوان هذا العيد يشرح معناه: فهو عيد موضوع بشارهتا ابلكلمة املتجسد سّيدان 

متلئة نعمة. اليت قبلت بشارة السماء، وقالت "نعم فليكن يسوع املسيح. وهو عيد مرمي امل
ولذا فإن الكنيسة تعترب هذا العيد عيد السّيد والسّيدة. وهذا ما يقوله  يل حسب قولك".

رومانوس املرمن امللهم يف مطلع أبيات املدائح املشهورة: "إن املالك املتقدم أُرسل من 
لما شاهدك اي رب متجسدًا مع صورته اجملرد عن السماء ليقرأ السالم على والدة اإلله. ف

اجلسد هتف إليها صارخاً...". ومع صورته يبدأ اخلالص: "اليوم بدء خالصنا وظهور 
السر الذي منذ األزل. ألن ابن هللا يصري ابن البتول وجربائيل ابلنعمة يبشر". وهلذا 

استعداداً لعيد التجسد يف  السبب تنشد الكنيسة يف أسابيع الصوم املبارك، قانون املدائح،
يوم البشارة. إن هذا القانون هو نشيد كوين مسيحاين )أو مسيحي( وهو نشيد مرميي يف 

من الكلمة املتجسد أتت نعمُة مرمي.  آن. إنه خري تعبري عن سّر يسوع وسّر مرمي.
( كان جممع الكلمة املتجسد. وألن 431فأصبحت "املمتلئة نعمة". جممع أَفسس )

سد وأتنس وصار إنساانً على كونه إهلاً، أصبحت مرمي أمُّ يسوع، أمَّ املسيح اإلله يسوع جت
 ووالدَة اإلله. 

جممع أَفسس هو جممع إعالن األمومة اإلهلية، اليت هي جمد مرمي، وينبوع أجمادها 
أبسرها. ال بل منطلق األعياد اليت حتتفل هبا الكنيسة على مدار السنة بسّر مرمي. ألهنا 
دخلت يف سّر يسوع. يف سّر التدبري اخلالصي وهلذا فال ميكن للمسيحي الشرقي أن 

الكاملة القداسة. الطاهرة. الفائقة الربكات. اجمليدة. والدة اإلله.  يصلي إالّ "ويذكر سّيدتنا

الدائمة البتولية مرمي. ومجيع القديسني". هذه األلقاب هي خمتصر العقيدة "املسيحية 
املرميية". ولذا يكمل الكاهن صالته على الفور: "ولنودع املسيح اإلله ذواتنا وبعضنا بعضاً 

الصالة حلقَة أو دورَة اخلالص املتكاملة: يسوع املخلص،  وحياتنا كلها". نرى يف هذه
مرمي املمتلئة من نعمة ابنها وإهلها، وحنن البشر القديسني واملدعوين إىل القداسة، وإىل 

 الدخول يف سر املسيح على مثال مرمي. 
ال بل نكتشف من خالل هذه الصالة اليت نرددها يومياً عشرات املرات، معىن ما 

"ابلعبادة أو التقوى املرميية": مرمي هي يف قلب صالة املؤمن. وهي يف قلب بُنية يسمى 
الصالة الطقسية. إىل مرمي وصل اخلالص. ومن ابنها يسوع وبواسطتها يصل إلينا. 
فنشرتك حنن بدوران يف نعمة املتجسد منها. وندخل حنن أيضًا مثلها يف سّر التدبري 

ها بذكر مرمي، بنشيد "والدة اإلله" )أو الثيوطوكيون(. اخلالصي. ولذا تنتهي الصلوات كل
وهلذا فإن عقيدة األمومة اإلهلية هي العقيدة املرميية الوحيدة احملددة جممعيًا يف الكنيسة 
مجعاء شرقًا وغرابً. وما ُحدد الحقًا يف الغرب يف الكنيسة الرومانية، هو تفّرعات من 

وكل عقيدة وعبادة مرميية ال تنطلق من هذه األمومة العقيدة املرميية الوحيدة واألساسية. 
وتتأسَّس عليها، تكون معرَّضة لعدم التوازن العقائدي، وتعرِّض املؤمنني ألخطار مجة. 
منها ما نشاهده اليوم من هتافت على الظهورات، والغلوُّ يف التعبري عن التقوى جتاه مرمي، 

نوان كرامتها، وهو "والدة اإلله" )ابلعربية وتصوير مرمي بدون يسوع، وبدون اإلشارة إىل ع
واليواننية( والنجوم الثالثة على رأسها وعلى كتفيها، كما نرى يف اإليقوانت الشرقية، اليت 

 هي التعبري الصحيح ونكاد نقول الوحيد عن التقوى املرميية املسيحية األصيلة.
يد مرمي أم الكلمة عيد البشارة هو عيد هللا مع اإلنسان. هو عيد التجسد. هو ع

املتجسد. إنه عيد احلقيقة اليت هي يف قلب بشارة السّيد املسيح املتجسد يف إجنيله: عيد 
التألُّه! وهذا ما نقرأه مراراً وتكراراً يف خدمة عيد البشارة وعيد امليالد، ال بل يف كل صالة 

نسان إهلاً". "آدم من صلواتنا بدون استثناء: "لقد أصبح هللا إنسااًن لكي تصبح أنت اإل
اشتهى أن يصرَي إهلًا فخاب قصده ومل يصر. فصار اإلله إنسااًن لكي يصري آدم إهلاً" 

 )خدمة عيد البشارة(



YOUTH CORNER 

“Church without youth is a church without future,  
And youth without Church are youth without future”  
Patriarch Gregorios III  
“Jesus said, (Matthew 19:14) 
 ‘Let the little children come to me, and do not forbid them; for of 

such is the kingdom of heaven”  
Every Friday 6:30 pm, we have Bible Study & Activity 
ATTENTION PARENTS: Please encourage your children and teens to stay 
after liturgy for the activities planned for them. 

سة لفائدة أبنائنا والعائلة نيالكهم على املشاركة يف نشاطات ئم تشجيع أبنايرجى من االهايل الكرا
 مساء. 6:30وذلك كل يوم مجعة الساعة   املسيحّية

 

األلقاب الكثرية اليت تطلقها الكنيسة على سّيدتنا مرمي العذراء يف هذا العيد ويف  
ريخ اخلالص، يف كل األعياد املرميية، تستقيها من رموز وإشارات العهد القدمي يف ات

الكتاب املقدس. وكلها إمنا هي تعبري عن سّر التجسد أو التألُّه، الذي ميتاز به الشرق 
وهكذا فإن بشارة املالك ملرمي: الرب معك، عمانوئيل معك، أعين يسوع  املسيحي.

معك، تصبح بشارة عمانوئيل معنا مجيعاً! إنه نعمة مرمي ويصبح نعمتنا. وخالص مرمي 
 صنايصبح خال

ينقلنا هذا العيد إىل الناصرة مدينة مرمي ومدينة يسوع وبيت يوسف. كما تذكر 
صلواتنا. وهذا ما نراه يف املعابد املقدسة القائمة يف الناصرة منذ القرون األوىل للمسيحية 
منها خاصة "عني العذراء" وبيت يوسف. والكنيسة الكربى اليت تكرم سّر البشارة 

 ( 1961املقدسة )بنيت عام 
VIRGIN MARY Mission, The Divine Liturgy of St. John Chrysostom 

is celebrated for the departed servant of God: … ; also for the health 

and salvation of, Laila Perko, Johny Lawo, Samia Sayegh, Layla, 

Cynthia Fakhouri, Also for peace in Iraq, Syria, and Ukraine; for the 

release of the captive Archbishops Boulos and Yohanna, and for an 

increase in the number of workers in the Lord’s Vineyard. 

 
REMINDER: Attending the Divine Liturgy is never optional. Our O LORD 

GOD, BLESS THE SACRIFICIAL WORSHIP & STEWARDSHIP OF 
YOUR FAITHFUL SERVANTS 

 Sunday of Mar. 17, 2019   Attendance 40 
Blessing house 100 Sunday Collection 456 

 Total Tithes and sacrificial Offerings and others "Deposit" $ 556 

Thank you for your ongoing generous donations 

 

Tithe: Represents 10% of our gross income returned to God. Sacrificial 

giving represents a gift that is a true sacrifice for us to give.  

Act of Contrition 

O my God, 

I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest 

all my sins, because I dread the loss of heaven, and the 

pains of hell; 

but most of all because they offend Thee, my God, 

Who are all good and deserving of all my love. 

I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my 

sins, to do penance, and to amend my life. Amen. 

 الندامة فعل
 بالخطيئة ألنـي خطاياي، جميع على قلبي كل من نادم أنا وإلهـي، ربي يا

 .الجهنمية العذابات واستحققت األبديـة، والخيرات نفسي خسرت  
 كل المستحق وإلهـي ربـي أنت وأهنتك، أغظتك ألنـي نادم، أنا وباألكثر
 .ومحبـة كرامة
 .شر كل فوق الخطيئة أبغض السبب ولهذا
 .بعد فيما أغيظك أن قبل أموت، أن بنعمتك وأريد
 الخطايا عن استطاعتي بقدر أفي وأن خطيئة، سبب كل من أهرب أن وأقصد
 .آميـن .فعلتهـا التي

Mark on your calendar 
1- Every Friday during Great Lent time,  2019 we will celebrate the Pre-

Sanctified Liturgy Ekasethtos "Al Madayeh" & great Complaine 
at 6:00 p.m. followed by a children & youth activities.  

2- Bishop Visiting will be at Sunday 24 of March to 
celebrate the Annunciation feast.  

 

 


