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آية العدد:عند الباب خطية رابضة ،واليك اشتياقها ،وأنت تسود عليها.

(تكوين.)7:4

جوقات الكنائس الشرقية في أمسية الصلب والقيامة
التي نظمتها اذاعة صوت الرب

حكمة العدد :سيطر على غضبك ،واال سيطر هو عليك.
 1نيسان1011/

 No:115األدح السا س من الصوم(شفاء األعمى)

النص اإلنجيلي (يوحنا :)11-1 :9

ِِ
ِ
ِِ
ِ
ينَ " :يا
يما ُه َو ُم ْجتَ ٌاز َأرَى إِ ْن َس ًانا أ ْ
َع َمى ُم ْن ُذ ِوالَ َ ته ،فَ َسأَلَهُ تَالَمي ُذهُ قَائل َ
َوف َ
اب َي ُسوعُ" :الَ ه َذا
َخ َ
ُم َعلِّ ُمَ ،م ْن أ ْ
طأَ :ه َذا أ َْم أ ََب َواهُ َدحتَّى ُولِ َ أ ْ
َج َ
َع َمى؟" .أ َ
ِ
ِ ِِ
طأَ والَ أَبواهِ ،
ال الَِّذي
لك ْن لِتَ ْ
َع َم َ
أْ
َع َم َل أ ْ
َن أ ْ
ظهَ َر أ ْ
َع َما ُل اهلل فيهَ .ي ْن َبغي أ ْ
َخ َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
َن َي ْع َم َلَ .ما ُ ْم ُ
َدح ٌ أ ْ
ين الَ َي ْستَطيعُ أ َ
أ َْر َسلَني َما َ َام َنهَ ٌارَ .يأْتي لَْي ٌل دح َ
ِ
ِ
ال ه َذا وتََف َل َعلَى األ َْر ِ
ص َن َع ِم َن التُّْف ِل
ور اْل َعالَِم" .قَ َ
ض َو َ
في اْل َعالَم فَأ ََنا ُن ُ
َ
ِط ًينا َوطَلَى بِالطِّ ِ
اغتَ ِس ْل ِفي بِ ْرَك ِة
َع َمىَ .وقَ َ
ال لَهُ" :ا ْذ َه ِب ْ
ين َع ْي َن ِي األ ْ
اغتَس َل وأَتَى ب ِ
ِ
َِّ
ِ
ان
ص ًا
َ
سْل َو َام" الذي تَ ْفس ُيرهُُ :م ْر َس ٌل ،فَ َم َ
ير .فَاْل ِج َير ُ
ضى َو ْ َ َ
َِّ
َِّ
ان
ان أ ْ
َع َمى ،قَالُوا" :أَلَ ْي َس ه َذا ُه َو الذي َك َ
ين َك ُانوا َي َرْوَنهُ قَ ْبالً أََّنهُ َك َ
َوالذ َ
َما
ون" :إَِّنهُ ُي ْشبِهُهُ"َ .وأ َّ
ون قَالُوا" :ه َذا ُه َو"َ .و َ
َي ْجلِ ُس َوَي ْستَ ْع ِطي؟" َ
آخ ُر َ
آخ ُر َ
اك
اب َذ َ
ت َع ْي َن َ
ُه َو فَقَ َ
ف ْانفَتَ َدح ْ
ال" :إِِّني أ ََنا ُه َو" .فَقَالُوا لَهَُ " :ك ْي َ
َج َ
اك؟" أ َ
ب
ص َن َع ِط ًينا َوطَلَى َع ْي َن َّيَ ،وقَ َ
وقَ َ
ال لِي :ا ْذ َه ْ
ال" :إِ ْن َس ٌ
ان ُيقَا ُل لَهُ َي ُسوعُ َ
إِلَى بِرَك ِة ِسْلوام و ْ ِ
ت".
ت َو ْ
ص ْر ُ
اغتَ َسْل ُ
ض ْي ُ
اغتَس ْل .فَ َم َ
ت فَأ َْب َ
ْ
ََ َ
تعليق على اآلية اإلنجيلية:
في دحياة االنسان على األرض هناك الكثير من الخطايا التي يرتكبها أو

يتعرض لها وينجو منها بنعمة الرب ،ومنها خطايا تدحيط به من

خالل التجارب أو الدحروبات أو المشاعر السلبية أو الملذات التي ق

تتدحول إلى خطايا ُم مرة بسبب طبيعة االنسان الضعيف الذي يشتاق
إليها ،أو يتمتع بها ،فتتسلط الخطيئة على دحياته ،وتدحاول أن تسو
عليها .ومن هنا تأتي أهمية التوبة الصا قة ،ومن قبلها االنتباه من
الوقوع في شرك تلك الخطايا الرابضة التي تنتظر سقوطنا ،فتكون لنا

الغلبة عليها.

قصة العدد :أبي يعرفني.
في إدح ى مناجم الفدحم ،وقف صبي صغير ،ابن ألدح العمال هناك،

المـشرفين
ينتظر بصبر وصول المصع  ،وخروج ورشة المساء .فرآه أدح ُ

وسأله :ماذا تفعل هنا؟ فأجاب الطفل :إني أنتـظر أبي .فقال له :لــن
يمكـنك أن تـتعرف عليه في وسط الرجال الذين سيخرجون ويـ ـرت ون

المغـطـى بغبار الفدحم،
جميعـاً خوذات متشابهة ،ولهم نفس الوجه األسو ُ
من األفضل أن تعو إلى بيتك .وبمنتهي البراءة أجابه الصغير :ولكن

أبي يعرفني! وماأروعها من إجابة! لق أ رك أنه غير قا ر في التعرف
على أبيه ،ولكنه كان يعلم أيضـاً ويثق أنه من المدحال أال يراه وال ه!

إخوتنا :هل لنا دحقاً مثل ثـقة هذا الصغير؟ هل نؤمن فعالً أن اهلل يعرفنا
باالسم؟ ويعتني بنا ويدحفظنا في دح قة عينه.

مشهد ُيفرح القلب:
أمسية الترانيم التي عت إليها إذاعة صوت الرب في مونتريـال ليلة
أمس ،ودحضرها سيا ة المطران ابراهيم ابراهيم للروم الملكيين الكاثوليك
ونيافة راعي األبرشية المطران إيليا باهي وع

من اآلباء الكهنة

والراهبات ودحوالي خمسمائة شخص .وق أدحيتها تسع جوقات من مختلف

الطوائف المسيدحية الشرقية ،من بينها جوقة كنيستنا .الجميع رنموا معاً
ترانيم الصلب والقيامة بقيا ة األب أنطون طدحان ،ومشاركة األب كميل

شنف آذان الدحضور بصوته الرخيم.
اسدحق كاهن رعيتنا الذي ّ
 +في اجتماعه األخير قرر المجلس الملي ما يلي:
 -1إقامة صالة الشه اء السريان األبرار على بارك األكا ي في الساعة
الثالثة من بع ظهر يوم األدح  12نيسان .1011

 -1الصالة بع ق اس يوم المناولة االدحتفالية المصا ف  6أيار 1011
تكون ألهالي وأقارب وأطفال المناولة فقط.

 +بدحسب تقويم كنيستنا السريانية يصا ف يوم األدح القا م  8نيسان
عي الشعانين .الق اس في موع ه ال ائم ،وكل عام وأنتم بخير.

 +يعلن المجلس الملي لشباب كنيستنا من عمر  18عاماً عن فتح باب

الترشح لالنضمام إلى إ ارة لجنة الشباب .فمن يرغب بالخ مة من

الشباب أن يبا روا إلى تسليم طلب ترشيدحهم الخطي إلى األخ جاك
ب رية نائب رئيس المجلس.

 +اليوم األدح جناز األربعين للمردحومة مريم جلو دحنا .للفقي ة الردحمة،
ولعائلتها طول البقاء.

 +اليوم األدح جناز األربعين للمردحوم كريكور مكار يش شقيق األخ
أرتين مكار يش (أبو يعقوب) وعم األخوين عبد المسيح والياس .للفقي
الردحمة ،ولعائلته الصبر والسلوان.

 +نشكر اهلل ألجل عنايته بالسي ة شفيقة كنعو خالل العمل الجرادحي

ال قيق الذي خضعت له في القلب .مع تمنياتنا لها بالشفاء التام.

 +ي عوكم المجلس الملي إلى غ اء عي القيامة يوم  15نيسان 1011

يدحيي الدحفل الفنان ثائر ملكو.
في مطعم السلطانُ .
ثمن البطاقة  $55للكبار $15،للصغار من الخامسة دحتى العاشرة.
البطاقات ل ى األخوين شمعون أسمر ،258-201-1158يوسف
ندحو.512-575-7017

 +األدح الماضي وبمناسبة انتصاف الصوم أقامت لجنة السي ات غ اء
سمك دحضره نيافة المطران ايليا باهي ،وع

جي من أبناء الرعية الذين

قضوا وقتاً ممتعاً ،وخرجوا شاكرين اللجنة على تعب مدحبتها.

 +تستمر لقاءات الكتاب المق س في السابعة من مساء كل ثالثاء
بإشراف نيافة المطران في صالة كنيستنا ـ ـ ـ هنري بوراسا.

 +لكي تحضروا القداس بهدوء ،المجلس الملي ي عوكم لتسجيل أسماء
أطفالكم ،في الصالة من الساعة الوادح ة ولغاية الثانية والربع .مع الشكر
للسي ات اللواتي تطوعن لهذه الخ مة التي انطلقت يوم األدح الماضي.

علماً أننا نشجع السي ات وخاصة أمهات األطفال أن يبا رن بدحجز
ورهن ل ى األخت منى أسمر بدحسب ج ول االشراف على األطفال.

 +بلغت وار ات الصينية يوم األدح  15آذار (.$)912

سريانيات :رسامة كاهن فاضل في دير مار أفرام السرياني -سوريا
يوم  11آذار  1011ترأس ق اسة البطريرك مار إغناطيوس زكا األول

عيواص الكلي الطوبى الق اس اإللهي في ير مار أفرام السرياني -

معرة صي نايا ،وخالله قام بترقية ال ارهب بشار الشمني (من برطلة-

المعبرة،
العراق) إلى رجة الكهنوت ،ثم ألقى المرتسم األب بشار كلمته ُ
وتقبل تهاني األدحبار االجالء ،واآلباء الكهنة ،واخوته الرهبان وطالب

ال ير وسط فردحة األهل واألص قاء.
صباح الورد :إلى أخينا الكبير الشماس يوسف أوزجليك.
نشكر الرب ألجل ثباتك على االيمان ،ودحضورك ال وري للكنيسة في

مدحنتك المرضية ،وآالمك القاسية ج اً ج اً .صباح الورد لك يا من تملك

ايمان البسطاء خالل مرضك وقبله أيضاً .صباح الورد وأنت بخير
وعافية تظللك نعمة الرب ،وعمل رودحه الق وس الذي سيمندحك قوة،

وشفاء عجيب .صباح الورد لك ولجميع أف ار العائلة ،والرب معكم.

ِ
التبك إذا كنت تحبني! تأمل للقديس أوغسطينوس (قدمته لنا األخت

شفيقة عبدايم).

لو كنت ت رك هبة اهلل ،وماهي السماء .لو كنت تستطيع أن تسمع

أناشي المالئكة ،وأن تراني بينهم .لو كان بإمكانك أن تتأمل للدحظة
الجمال الذي تتضاءل تجاهه كافة الجماالت .امسح موعك وال ِ
تبك.
إذا كنت تدحبني ،فالموت ال شيء ،إنما ق انتقلت فقط إلى الجهة

األخرى ،فأنا ماأزال أنا ،وأنتم ما تزالون أنتم .إن ما كناه وادح نا لآلخر
ما نزاله ائماً .نا وني باالسم الذي نا يتموني به ائماً .دح ثوني كما كنتم

تفعلون سابقاً .ال تستعملوا لهجة مختلفة .ال تكونوا جادح ين أو دحزانى.

في ،وصلوا معيُ .ليلفظ اسمي في
صلوا من أجلي .ابتسموا وفكروا ّ
البيت كما في السابق من ون أي شكل من أشكال التفخيم أو أثر
للكآبة ،فالدحياة تعني ما كانت ائماً تعنيه ،وهي ماتزال اياها .الخيط لم
ينقطع .أتراني أصبدحت خارج تفكيركم ألني أبع من متناول نظركم؟

كال ،لست بعي اً عنكم ،إنما في الجهة األخرى من الطريق ،وكل شيء

سيكون على ما يرام .ستج ون قلبي ،وستج ون مو تي صافية .كفكفوا
موعكم والتبكوا إذا كنتم تدحبونني.

INDIGO

ألبسة أطفال لكل األعمار
(عما ة – مناولة – أعراس  -ب الت شعانين)
مدحالت  INDIGOلصادحبتها ميسون مرشو
تردحب بكم يومياً على العنوان:
4357 Notre- Dame, Laval
الهاتف450-688-4760 :

قرأت لك من سفر المزامير:
االصحاح التاسع:
الر َّ
يع َع َجائِبِ َك1 .أَ ْف َرُح َوأ َْبتَ ِه ُج بِ َك .أ َُرِّن ُم
ث بِ َج ِم ِ
َدح َم ُ َّ
ُدح ِّ ُ
1أ ْ
ب بِ ُك ِّل َقْلبِي .أ َ
ِ
ٍ
الس ِم َك أَيُّها اْلعلِ ُّيِ 5 .ع ْن َ رجوِع أ ْ ِ
ون
ُُ
ون َوَي ْهل ُك َ
َع َ ائي إِلَى َخْلفَ ،ي ْسقُطُ َ
ْ
َ َ
ت َعلَى اْل ُك ْرِس ِّي
ايَ .جلَ ْس َ
ِم ْن قُ َّ ِام َو ْج ِه َك2 ،ألََّن َك أَقَ ْم َ
ت َدحقِّي َوَ ْع َو َ
قَ ِ
ت ِّ
اس َمهُ ْم إِلَى ال َّ ْه ِر
ت األ َُم َم .أ ْ
الشِّر َيرَ .م َدح ْو َ
َهلَ ْك َ
اضًيا َعاِ الًْ 5 .انتَهَ ْر َ
ت ْ
َما
ت ُم ُ ًناَ .با َ ِذ ْك ُرهُ َن ْف ُسهُ7 .أ َّ
َواأل ََبِ 6 .اَْل َع ُ ُّو تَ َّم َخ َرُابهُ ِإلَى األ ََبِ َ .و َه َ ْم َ
اء ُكرِسيَّه8 ،وهو ي ْق ِ
َّت لِْلقَض ِ
الر ُّ
ون ِة
َّ
ضي لِْل َم ْس ُك َ
ب فَِإلَى ال َّ ْه ِر َي ْجلِ ُس .ثَب َ
ْ ُ َ َُ َ
َ
الشعوب بِاالستِقَ ِ
ِ
ب َمْل َجأً لِْل ُم ْن َس ِدح ِ
الر ُّ
قَ .مْل َجأً
ون َّ
ين ُّ ُ َ
امةَ 2 .وَي ُك ُ
بِاْل َع ْ ِلَ .ي ُ
ْ َ
ِ
الضي ِ
ِّ
اس َم َك ،ألََّن َك لَ ْم تَتُْر ْك
ِفي أ َْزِم َن ِة
قَ 10 .وَيتَّك ُل َعلَ ْي َك اْل َع ِارفُ َ
ون ْ
ِ ِ ِ
َخبِروا َب ْي َن ُّ
الش ُع ِ
يك َيا َر ُّ
بَ 11 .رِّن ُموا لِ َّلر ِّ
وب
َ
طالِبِ َ
ب السَّاك ِن في ص ْه َي ْو َن ،أ ْ ُ
اخ اْلمس ِ
ِ
اك ِ
ين.
بِأَ ْف َعالِ ِه11 .ألََّنهُ ُمطَالِ ٌ
ص َر َ َ َ
ب بِال ِّ َماءَ .ذ َك َرُه ْم .لَ ْم َي ْن َس ُ
بْ .انظُر م َذلَّتِي ِمن م ْب ِغ ِ
ض َّيَ ،يا رِاف ِعي ِم ْن أ َْبو ِ
ِ15ا ْر َدح ْمنِي َيا َر ُّ
اب
َ
ْ ُ
ْ َ
َ
اب ْاب َن ِة ِ
ث بِ ُك ِّل تَسابِ ِ
ِ
ِ
ك ِفي أ َْبو ِ
ص ْه َي ْو َنُ ،م ْبتَ ِه ًجا
يدح َ
ُدح ِّ َ
اْل َم ْوت12 ،ل َك ْي أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ص َك15 .تَوَّر َ ِ
بِ َخالَ ِ
وهاِ .في َّ
الش َب َك ِة الَّتِي
طت األ َُم ُم في اْل ُدح ْف َ ِرة الَّتي َعملُ َ
َ
ضىِّ .
الر ُّ
الشِّر ُير
وف ُه َو َّ
ت أ َْرُجلُهُ ْمَ 16 .م ْع ُر ٌ
أْ
َخفَ ْو َها ْانتَ َش َب ْ
اء أ َْم َ
ب .قَ َ
ض ً
ِ
ِ
ون إِلَى
َي ْعلَ ُ
ض ْر ُ
ق بِ َع َم ِل َي َ ْيهَ .
ب األ َْوتَ ِار .سالَ ْه17 .اَألَ ْش َرُار َي ْرِج ُع َ
ِ ِ
اْله ِاوي ِةُ ،ك ُّل األُمِم َّ ِ
ين إِلَى األ ََبِ .
َ َ
ين اهللَ18 .ألََّنهُ الَ ُي ْن َسى اْلم ْسك ُ
الناس َ
َ
ِ
ِِ
ب .الَ َي ْعتََّز ِ
يب إِلَى ال َّ ْه ِر12 .قُ ْم َيا َر ُّ
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ين الَ َيخ ُ
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ِ ِ
ام َكَ 10 .يا َر ُّ
اج َع ْل َعلَ ْي ِه ْم ُرْعًبا لَِي ْعلَ َم األ َُم ُم أََّنهُ ْم َب َشٌر.
ب ْ
لتُ َدحا َكم األ َُم ُم قُ َّ َ
ِسالَ ْه.

Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2012
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes a Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 1021
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتلاير كندا
Dimanche 8 Avril, Fête des Rameaux. Célébration (12h30, à
l’église St-Maxime, Laval).

قداس أحد الشعانين  8نيسان الساعة  03:21في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 8 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00,
à l’église St-Maxime, Laval).
األحد  8نيسان – الناهيرة الساعة  18:11مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Lundi 9 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

األثنين  9نيسان الساعة  18:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mardi 10 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

الثالثاء  01نيسان الساعة  18:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 11 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00,
au centre communautaire, H. Bourassa).

األربعاء  00نيسان الساعة  18:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Jeudi 12 Avril, Messe du Jeudi Saint. Célébration (20h00, à
l’église St-Maxime, Laval).

الخميس  03نيسان غسل أقدام التالميذ وقداس خميس األسرار  -اإلحتفال
الساعة  18:11مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Vendredi 13 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion (20h00, à l’église St-Maxime, Laval).

الجمعة  02نيسان الجمعة العظيمة  -اإلحتفال الساعة  18:11مسا ًء في كنيسة
سان مكسيم في الفال
Samedi 14 Avril, PÂQUES (22h00, à l’église St-Maxime,
Laval).

السبت  01نيسان قداس منتصف الليل لعيد القيامة المجيدة  -الساعة 01:11
ليالً في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 15 Avril, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale (12h30, à l’église St-Maxime, Laval).

األحد  01نيسان قداس عيد القيامة المجيدة  -الساعة  03:21في كنيسة سان
مكسيم في الفال
ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا البركة ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال مع األب كميل إسحق (514) 927-1220

Today’s Bible reading (John 9: 1-11):
Now as Jesus passed by, He saw a man who was blind from
birth. And His disciples asked Him, saying, “Rabbi, who sinned,
this man or his parents, that he was born blind?” Jesus
answered, “Neither this man nor his parents sinned, but that the
works of God should be revealed in him. I must work the works
of Him who sent Me while it is day; the night is coming when
no one can work. As long as I am in the world, I am the light of
the world.” When He had said these things, He spat on the
ground and made clay with the saliva; and He anointed the eyes
of the blind man with the clay. And He said to him, “Go, wash
in the pool of Siloam” (which is translated, Sent). So he went
and washed, and came back seeing. Therefore the neighbors and
those who previously had seen that he was blind[b] said, “Is not
this he who sat and begged?” Some said, “This is he.” Others
said, “He is like him.” He said, “I am he. Therefore they said to
him, “How were your eyes opened?” He answered and said, “A
Man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to
me, ‘Go to the pool of Siloam and wash.’ So I went and washed,
and I received sight.”
Comment on Today’s Verse:
“Sin lies at the door. And its desire is for you, but you should
rule over it.”(Genesis 4:7)
In our life on earth, we commit sins. Sometimes, by the grace of
the Lord, we realize how bad our situation is, repent and get
over them. However, sometimes we indulge in sin, through
temptations, attacks, negative feelings, desires. Then sin will
rule our life because of our weak human nature that longs for
and enjoys sin which destroys us. Here comes the importance of
true repentance after realizing how bad our fall was.
Story of the Week: My Dad Knows Me
At one coal mine, a young boy, son of one the miners there,
stood outside waiting for his dad. It was the end of the evening
shift, and the boy stood beside the elevators as miners started to
walk out of the mine. One of the advisors noticed the young
boy, approached him and said: “How may I help you, young
lad?”

“I am waiting for my dad” replied the boy
“But you won’t be able to recognize your dad” answered the
advisor, “all men here wear the same clothes, same helmets.
Everybody’s face is covered with black ash from the coal.
You’d rather go home, and wait for your dad there!”
The young boy answered “but my dad will recognize me!”
What a great answer! He knew he would not be able to identify
his dad, but also knew and trusted that his dad should see him!
Dear brothers and sisters: Do we have that young boy’s trust?
Do we really believe that God knows us by name, and takes care
of us all the time?
What a Great Scene:
It was during the Praise and Worship evening, that was arranged
by the Voice of the Lord radio station in Montreal. Their
Eminences Bishop Ibrahim Ibrahim and Archbishop Elia Bahi
and many priests attended this event. Nine choirs from different
oriental denominations participated., including our own. All
sang hymns of lent, of crucifixion and resurrection, under the
conduction of Rev. Fr. Anton Tahhan and participation of our
priest Rev. Fr. Kamil Ishak.
+ In their last meeting, the board of directors decided the
following:
1. Holding prayers for the Syriac martyrs at Acadia Park on
Sunday, April 29, 2012 at 3 pm.
2. Church hall on May 6, 2012, the day of the Ceremonial
Communion, will be available for the families of the children
having the communion only.
+ According to our Syriac church’s calendar, Palm Sunday will
be on April 8, 2012. The mass will be held at its usual time.
+ The board of directors would like to invite all youth aged 18+
who are interested in joining the youth committee to apply in
writing to Mr. Jack Badriyah, the board’s VP.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Mrs. Mariam
Jallo Hanna. We pray for mercy for the deceased and long life
for her family.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Mr. Krekor
Makardich, brother of Mr. Arten Makardich, and uncle of Abdul

Maseeh and Elyas. We pray for mercy for the deceased and long
life for his family.
+ We extend our thanks to the Lord who took care of Mrs.
Shafiqa Kano as she underwent a critical heart surgery. We pray
for fast healing soon.
+ The Board of Trustees would like to invite for lunch on Easter
day on April 15, 2012 in Al-Sultan Restaurant. The singer Mr.
Thaer Malko will host the party. Tickets are $35 for adults and
$15 for children (5-10 years old). Tickets are with Mr. Shamoon
Asmar 438-402-1158 and Mr. Yousef Danho 514-573-7027.
+ Last Sunday was the mid lent. The Ladies Auxiliary prepared
lunch (fish) attended by his Eminence Archbishop Elia Bahi and
a number of parishioners, who enjoyed the lunch a lot.
+ We continue to have our bible study meetings on Tuesdays at
7 pm with the blessings of His Eminence the Archbishop at our
church’s hall – Henrie Bourassa.
+ Plate collection for Sunday March 25 was $912.
+ In order to enjoy the holy mass in full, the Board of
Directors would like to invite you to register your children and
leave them with the care of ladies responsible for taking care of
them at the church’s hall from 1:00-2:15 pm. We would like to
thank the ladies who volunteered to look after our children
during the mass, represented by Mrs. Mouna Asmar Loli, and
would like to invite all of the ladies who are interested in
serving to sign up with Mouna. Thank you all.
Syriacs:
Ordination of a Priest in St. Aphrem the Syriac Monastery Syria
On March 21, 2012, the holy mass was held at St. Aphrem the
Syriac Monastery – Ma’arrat Sednaya, led by His Holiness
Patriarch Mar Ignatius Zakka I Iwas. During the mass, Rev.
Monk Bashar Shamani (a monk from Birtilla – Iraq) was
ordained a priest. After giving a speech, he accepted
congratulations and greetings from their Eminences the bishops
there, the reverend fathers, his fellow monks and monastery
students and family and friends.

Have an Awesome Morning: To our dear brother Deacon
Yousef Ozcelik:
We thank the Lord for your strong faith and continuous
attendance to church despite your sickness. Have an awesome
morning as you demonstrated great simple faith throughout
your fight with your illness and even before. We pray to the
Lord to work in and through you, and grant you good health.
May the Holy Spirit strengthen you, and grant you extraordinary
healing from your ailmen. Have an Awesome morning you and
your family, and may the Lord be with you.
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6410 B. Gouin O Montréal, Québec H4K 1B1
TEL : 514-331-6440

ميكانيك
سنرت ميكانيك
سنرت
لصاحبه دومينيك بوكرجي
تصليح جميع أنواع السيارات

434-333-0446 :هاتف
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Peinture, Céramique, Gebrok, Platterie,
Portes et fenêtres, Salles de bain, Marche
d’escalier, Balcon en bois, Cuisine.
Cell: (514) 833-4063
Cell: (514) 833-4545

