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حكمة العدد :قد يرفض الناس محبتنا أو ينبذوا رسالتنا ،لكنهم بال
دفاعات في مواجهة صمواتنا.

تعميق عمى النص اإلنجيمي:

فقال لو يسوع :"إذىب أنت أيضاً وإصنع ىكذإ" .ىل نعمل نحن إليوم
بموجب وصية يسوع في عمل إلرحمة؟ كم من مريض يحتاج إلى

يطمبأنتمدلو
زيارتك؟وكممنمتعبيمتمستعزيتك؟وكممنمحتا ٍج
ّ
يد إلعون؟ إلرب يسوع يعمّمنا أن نعاينو في وجو كل إنسان جائع
وعطشان وعريان وغريب ومريض ومسجون ونصنع إلرحمة كثمرة

لمحبتنالقريبنافنرثإلحياةإألبدية.
قصة العدد :بركة الصالة.

إمرأةفقيرةذإتملبسحقيرة ،وعمىوجييانظرةمنكسرة،ذىبتلمتجر
بقالة.وإقتربتمنمالكإلمتجر ،وسألتولوكانمنإلممكن أنيسمح

ليابأخذبعضموإدإلبقالة ،وشرحتلومباشرةكيفأنزوجيامريض

جدإً وغير قادر عمى إلعمل في ىذإ إلوقت ،ولكن أبناءىم سبعة
ويحتاجون لمطعام،تيكمصاحبإلمتجرجونلونجياوسعميياوطمب
منيا أن تترك إلمتجر ،لكنيا عادت تقول :من فضمك يا سيدي،

سأحضرلكإلنقودحالماأستطيع.فقاللياجونأنواليقدرأنيعطييا
باألجل ،ألنيا ليس ليا حساب في إلمتجر .وكان ىناك زبون يقف
بالقرب من إلمكتب ويسمع إلمحادثة بين إالثنين ،فتقدم لألمام وقال

سيسدد ثمن كل طمبات ىذه إلسيدة .في
ّ
لصاحب متجر إلبقالة أنو
إشمئزإز وتيكم قال صاحب إلمتجر لمسيدة ىل لديك قائمة بالطمبات؟

فقالت إلسيدةلويزنعمياسيدي،فقالليا :ضعي ىذهإلقائمةعمىكفة

إلميزإن وميماكانوزنيا،فسأعطيكموإدبقالةمماثمة لوزنيافي إلكفة

ن،ثمبحثتفي كيسيا
نح ٍ
أسيام َ
ُ
إألخرى ترددتإلسيدةلويزلمحظاتور
وأخذتقطعةمنإلورقوكتبتعمييا .ثموضعتقطعةإلورقعمىكفة

إلميزإن بمنتيى إلعناية ورأسيا ما زإل منحنياً .وىنا أظيرت عيون

صاحبإلمتجروإلزبونإندىاشاً عندمانزلتكفةإلميزإن إلتي وضعت

إلسيدةفيياإلورقةألسفلوبقيتىكذإ! ورإح صاحبإلمتجر يحممقفي
إلميزإن،ثمإستدإرببطءناحيةإلزبونإلوإقفوقالفيحسد "أناغير

قادرعمىتصديقمايحدث".إبتسم إلزبونبينمارإحصاحبإلمتجر

في وضعإلمؤنفي إلكفةإلثانيةمنإلميزإن ،ولكنإلكفةإألخرىمن
إلميزإن لم تتحرك ،فاستمر في وضع بضائع أخرى حتى إمتألت كفة

وقفجونصاحبإلمتجروكموتقززوأخي إًرتناول

إلميزإنتماماً .وىنا
إلورقة إلموضوعة في كفة إلميزإن إألخرى ونظر إلييا باندىاش شديد.

فوجدى اأنيالمتكنقائمةطمباتبقالة،ولكنياكانتصلةتقول:"ربي

إلعزيز ،أنت تعمم كل إحتياجاتي ،وأنا أضعيا بين يديك إألمينتين".

أعطى صاحب إلمتجر إلبضائع إلتي جمعيا في كفة إلميزإن إألخرى

لمسيدة لويز .ثم وقف صامتاً كالمصعوق! شكرتو لويز وخرجت من

الرلجونصاحبإلمتجروىويقول
إلمتجروىناقدمإلزبونمبمغٓ٘دو إً

لو :"إنك تستحق كل بنس فييا" .في وقت الحق إكتشف جون
لونجياوسصاحبإلمتجرأنإلميزإنمكسور!لذلكفاهللوحدهىوإلذي

يعممكمتزنىذهإلصلة.تقولكممةإهلل :التيتموإبشيءبلفيكل

شيءبالصلةوإلدعاءمعإلشكرلتعممطمباتكملدىإهلل(فيمبيٗ.)ٙ:


أخبارنا:

 +المقاء مع يسوع :رجع إلى رعيتو إلمباركة في تورنتو حضرة إألب

إلربانإسطيفانوسعيسىبعدمالبىدعوةرإعيأبرشيتناالحياءسمسمة

أمسياتروحيةبدأىايومإلسبت ٕٙآذإر باألمسيةإلتيحممتعنوإن:

"إلمقاء مع يسوع" وحضرىا عدد جيد من إلميتمين بالشؤون إلروحية.
ويوم إألحد إلماضي إحتفل إألب إسطيفانوس بالقدإس إالليي وسط

حضورجيدمنإلمؤمنين.ومساءإليومذإتوإلتقىمعإلشبيبةوكمّميم
عن إلرب يسوع بالمغة إالنكميزية .وكان إلحضور إلمكون من ٓٙ

شخصاً مسرورين ويستمعون باىتمام لما وضعو إلرب عمى فم خادمو
إألمين أبونا إسطيفانوس إلذي إختتم إلمقاءإت إلروحية يوم إلثلثاء

إلماضيفيإجتماعدرسإلكتابإلمقدسبحضورتجاوزٓٓٔشخصاً

صموإورنموإمعاًوإستمعوإ لكلمإلنعمةإلذيوضعوإلربعمىفمو.ثم
إشترك إلحضور في مائدة إلمحبة إلتي أعدتيا أسرة لقاءإت إلكتاب

إلمقدسمشكورة.

كنيسةماريعقوبإلنصيبينيفيمونتريـالتتقدمبجزيلإلشكرمنإألب

إلفاضلإلربانإسطيفانوسإلذيأعطىلصيامناوإحتفاالتنابعيدإلقيامة

بعدإً روحياً عميقاً وممي إًز.وإلىإلمقاءفيمناسباتقادمةقريبةإنشاء

إهللوعشنا.

 +إليوم إألحد إلجناز إلسنوي لممرحومة أديبة عبد إلنور زوجة إلسيد

شكريكومري.

كذلك إلجناز إلسنوي لممرحومة جولييت حمامجي صفيري وإلدة إلسيدة

كارالوإلسيدفتحيصفيري.

وأيضاًإلجنازإلسنويلممرحومةإلمقدسيةبسيشيفشيوإلدةإلسيدإلياس
شيفشي.لمفقيدإتإلرحمةولعائلتينطولإلبقاء.

 +إألحد إلقادم ٓٔ نيسان جناز إألربعين لممرحومة منيرة سميم حناشة
زوجةإلمرحومعبدإلكريمتوما،ووإلدةإلسيدسميمتوما.

وإلجنازإلسنويلممرحومةسميرةىدوممكيزوجةإلشماستوماممكي.

وأيضاً إلجناز إلسنوي لممرحوم إلدكتور جرجي عازإر غزإل وإلد إلسيدة

شذإزوجةإلسيدنبيوسابا.وإلجنازإلسنويلممرحومةليمىقرهباشي.
لكلإلمرحومينإلرحمةولعائلتيموذوييمطولإلبقاء.

رحمة نيويورك:

تُقيمأخويةإلعائمةرحمتياإلترفيييةإلىنيويورك  ـ ــنيوجيرسيفيإلفترة

مابين ٕٗ  ـ ـ ـ  ٕٙحزيرإن ٕٔٔٓ .إشترإك إلرحمة لمشخص إلوإحد

(ٕٖٓ .)$(إإلقامة فيغرفةلشخصين) .و(ٓ.)$ٕٜ(إإلقامة فيغرفة
ألربعة أشخاص) .وإألطفال تحت إلٕٔ سنة ( ٕ٘ٔ )$لمطفل إألول
و(ٕٓٓ)$لمطفلإلثانيضمنإلعائمةإلوإحدة.ويتضمنإالشترإكإلتنقل
فيبولمانحديثمعدليلسياحي.وإقامةلميمتين فيفندقثلثنجوم

معوجبةإإلفطار لميومين .إلمزيدمنإلتفاصيلحولإلرحمةوبرنامجيا
ولمتسجيلإلرجاءإالتصالبأسرع وقتممكنمعإألخوين مازنموإس

ٕٕ٘ٓ٘ٔٗ-ٜٜٙ-كابييوسفٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ

 +ساهموا معنا .قام إلمجمس إلممي مشكو إًر  بشرإء آلة تصويرممونة
لحاجة إلكنيسة إلييا في مطبوعاتيا .نحثكم عمى إلمشاركة في تغطية

نفقاتياإلمالية.ونشكرإألخإلمؤمنإلذيتبرعبمبمغٕٓ$لحادبشابو.
لجنة استشارية لمشروع تشييد الكنيسة:

 +يعمن إلمجمس إلممي عن رغبتو بتشكيل لجنة إستشارية مختصة

لمشروعتشييدكنيسةوصالةعمىأرضناإلوإقعةعمىىنريبورإسا.لذإ

يدعو إلمجمس كل من لديو إلرغبة لمعمل في ىذإ إلمجال ،من ذوي
إلخبرةإلكنديةفيمجاليإليندسةإلمدنيةوإلمعمارية،للتصالمعإألخ

جاك بدرية نائب رئيس إلمجمس عمى إلرقم .٘ٔٗ-ٜٖٛ-ٕٓٛٛ

شاكرينتعاونكم ،وضارعينإلىإلربإإللوأنيكثررحمتوويسمحلنا
أننحققحممعائلتنافنبنيلوكنيسةنجتمعفييالتمجيدإسموإلقدوس.

 +إلثلثاءإلقادمتستمرسمسمةإلمقاءإتإلروحية باشرإفنيافةإلمطرإن

فيإلسابعةوإلنصفمساء،فيصالةماريعقوب-ىنريبورإسا.

 +نوزع عميكم إليوم مجاناً مع حاد بشابو إلكتيب إلشيري إلثاني وىو
عنشيرآذإرويحملعنوإنإلتلميذإالثنيعشر.

 +إليوم إألحد بعد إلقدإس .أنتم عمى موعد مع غدإء نصف إلصوم

لمعائلت(سمك)إلذيتعدهلجنةإلسيدإتمشكورة،وذلكفيصالةمار
يعقوب -ىنري بورإسا .إلبطاقة ٘ٔ $لمكبار .وإلتسجيل عند إلسيدإت

فييمةتنورجي(أمحنا)-ميىحناإلقس.

كذلكتدعوإلمجنةمنيودإقتناءشمعةأحدإلشعانينألوالده.أنيق وم
بتسجيل إسمو لدى إلسيدة أم حنا .حاد بشابو تحث األخوة المؤمنين

عمى دعم أنشطة المجنة ..

 +مهرجان الشرق السرياني الخامس :تعمن لجنة إلشباب عن موعد
ميرجان إلشرق إلسرياني إلخامس إلذي سيقام عمى إرض كنيستنا في

ىنري بورإسا في إلفترة ما بين ٘ٔ  ـ  ٔٚتموز ٕٔٔٓ من إلساعة
مساء .كما تعمن إلمجنة عن
ً
إلعاشرة صباحاً ولغاية إلساعة إلعاشرة
إحتياجيا إلى متطوعين من كافة إألعمار لمعمل خلل أيام إلميرجان

إلثلثة،وتعمنأيضاً عنتشكيلفرقةدبكةترإثيةالفتتاحإلميرجانفمن

يجدلديوإلرغبةوإلموىبةمنإألعمار مابينٗٔ و ٜٔيرجىمرإجعة

لجنةإلشباب.لمتسجيلولمزيدمنإلمعموماتيرجىإلمرإسمةعمىعنوإن
إلبريدإاللكتروني:info@lefestivaldorient.com

+بمغتوإردإتإلصينيةيومإألحدٕٚآذإر(ٖٓ.$)ٛ

لحظة من فضمك :الرب يسدد االحتياجات.
ىلإختبرتكيفيسددإلربإالحتياجات؟إنلمتكنقدإختبرتذلك
ّ

بعد،إليكمافعموربنافيكنيستوفيإألسبوعإلمنصرم.فعمىإلرغممن
ُ

أن إلغرض من إلمال إلذي يأمر بو إلرب إلمؤمنين ليقدموه كعشور

وتقدمات ،ىو إإلنفاق عمى معيشة إلخدإم وإلخدمات إلروحية بالدرجة

إألولى،ولكنوتعالىلميقبلأنيق ّل إلزيتوإلطحينعندنا،فباركناكما

باركأرممةصرفةصيدإإلتيأطعمتإلنبيإيمياولمتفتقر.لقدأنفقت

كنيستنا بإيمان وفرح من أجل إليوم إلروحي :"إلمقاء مع يسوع" إلذي
أقامتو مجاناً بمناسبةإنتصافإلصوم،فاستأجرتمنأجلذلككنيسة
وصالة بسبب صغر صالتنا ووجود إألطفال ،وأقامت برنامجاً لألطفال

وقدمتطعامإلغدإءلجميعإألحباءإلمؤمنينإلمشاركين.لقدنظرإلرب
ّ
إلى قموب أبنائو إلعطاش إلمشتاقين إلى إالرتوإء من ينبوع كممتو

مؤمنين إثنين باد إر س إًر إلى تسديد إيجار إلكنيسة
َ
قمبي
إلمحيية ،فح ّرك َ

ثمحركقموبآخرينليساىموإفي
وإلصالةكاملً مبمغاً وقدرهٓٓ.$ٜ
ّ
محبتِيم لدعم
حرك قموب إلمشاركين فقدموإ تبرعَ  
باقي إلنفقات ،وأخي إًر ّ
ميسددفيو
بوقمبربنا،ل
نتيجةلقاءحضارياً ُمنظماً ُس ّر
ً
إلمقاء،فكانتإل
ّ
ُ
إحتياجناإلروحيوإلماديفقط،بلوأعطانامبمغٕٓٓ$ربحاً رغمكل

مصاريفو .وطبعاً إألىم ىو ربح إلنفوس وتقديم بشرى إلخلص بالرب
ربنا،وسددإحتياجنا.
أعطينا،فس
يسوعلممؤمنين.مجاناًأخذنا،مجاناً
ّ
ُ

سريانيات:
يوم إألحد إلماضي تعرضت كنيسة إلسيدة إلسريانية إألرثوذكسية في

إلمنطقة إلصناعية ـ ـ ـ زحمة  ـ ـ ـ لبنان ،لعمل إجرإمي تخريبي لم تُعرف

دوإفعو وال منفذوه .ففي فجر ذلك إليوم إلمشؤوم إنفجرت عبوة ناسفة
عندبابإلكنيسةإلجانبيإلمطلعمىإلطريق.ونشكرإهللألن
ُوضعت
ُ

إنحصرتإلخسائربمدخلإلكنيسة

إلحادثلميخمفأية أضرإربشريةو
وبعضمقاعدىا.وقدأقامنيافةإلمطرإنبولسسفرإلقدإسإإللييفي
باحةإلكنيسةمؤكدإً ثباتشعبناإلسريانيميماتعرضلومنضيقات

ليستبغريبةعمينامنذإلقديم.

يا ُمهاجر.بقمم :األخت منى أسمر لولي.

كمنا طيور مياجرة بإرإدة أو عدم إرإدة .حممنا أحلمنا وطموحاتنا في
حقائب .حمقنافوقإلسحاب.وميماكانتإألسبابفكلشيءمنتدبير

إلرب لذلك قمنا :ىذهمشيئةإآلب .وىو قدرسملحياتنا درباً نسير فيو

لمتغيير.جئنامنكلإألرجاءل ُنعانقإلرجاء.ف ُوضعنافيبوتقةتجارب،

يلنشيرإإليمان؟ ىا ىويسوعإلمحبةيجوليصنعخي إًر،يدقباب
ف ُ
يمبي ندإء إلمحبوب؟ فمنجتمع أييا
كل قمب ، ُينادي إألحباب ،فيل من ُ
إألحباب في بيت إلرب بالحب وإلفرح ،وليس بوجو عابس ،ألنك إن

أتيت لتؤدي وإجباً ستخرج خائباً ألنيسوع ال يسكنفي  إلقمب مالم
وتُجادل  وتُعاتب .سيدي
لتُكابر ،وتناقش ، 
تعطو إلمكان إألول .ستخرج 

يسوعإلحنون،عمىكلإلشوإطىءودروبإلحياةأنتوإقف،تبثنورك
تضمو بحبك .ال تموم وال تُعاتب بل
لتيدي إلسفينة وتنتظر كل تائب . ّ

تباركوتعطيإلموإىب.كمناعمىىذهإألرضضيوفوعابرونوباب
إآلبإلسماويعمىإلدوإممفتوحلمتائب.ياربأنتإلصادقوإألمينفي

وعودكال تحرمإلمنتظربالرجاءمنىدإياإلسماءبالنعمةوإلبركة.فيي
منجودكوأنتوحدكإلمخمصوإلوإىبوإلغافر.آمين.

Today’s Bible reading (Luke 10: 25-37)
And behold, a certain lawyer stood up and tested
Him, saying, “Teacher, what shall I do to inherit
eternal life?” He said to him, “What is written in the
law? What is your reading of it?” So he answered
and said, “ „You shall love the LORD your God with
all your heart, with all your soul, with all your
strength, and with all your mind,‟
and „your
neighbor as yourself.‟” And He said to him, “You
have answered rightly; do this and you will live.”
But he, wanting to justify himself, said to Jesus,
“And who is my neighbor?” Then Jesus answered
and said: “A certain man went down from
Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who
stripped him of his clothing, wounded him, and
departed, leaving him half dead. Now by chance
a certain priest came down that road. And when
he saw him, he passed by on the other side.
Likewise a Levite, when he arrived at the place,
came and looked, and passed by on the other
side. But a certain Samaritan, as he journeyed,
came where he was. And when he saw him, he
had compassion. So he went to him and
bandaged his wounds, pouring on oil and wine;
and he set him on his own animal, brought him to
an inn, and took care of him. On the next day,
when he departed, he took out two denarii, gave
them to the innkeeper, and said to him, „Take care
of him; and whatever more you spend, when I
come again, I will repay you.‟ So which of these
three do you think was neighbor to him who fell
among the thieves?” And he said, “He who
showed mercy on him.” Then Jesus said to him,
“Go and do likewise.”

Today, the 3rd of April, there will be a special mass
to commemorate one year after the late Adiba
Abdulnour, wife of Mr. Choukri Komery.

Again the late Juliet Hamamji Sfeiri.

And again the late Miqsieh Bassi Cheefchi mother
of Mr. Eklias cheefchi.
May God have mercy upon their souls and solace to
their family and friends.


Coming Sunday, the 10th of April there will a
special mass to commemorate forty days after
the late Mounira Salim Hanasheh the wife of the
late Abd el-karim Touma.

One year after the late Samira Hado, the wife of
our deacon Mr. Touma Malki.

One year after the late Dr. George A‟zar Ghazal,
father of Mrs. Shaza, wife of Mr. Nabih Saba.

And again one year after the late Leila Karabash.
May almighty have mercy upon their souls and
comfort their family and friends.


New York:
The Syriac Brotherhood is organizing an excursion
sometime between the 24th till 26th of June 2011, to
New York City and New Jersey City. The cost for a
single person will be ($320) for two persons in a room,
($290) for four persons in a room, for the first child less
than twelve years old ($125), and for the second
child of the same family ($200). In these prices are
included luxury Pullman buss with a guide, sojourn in
a three star hotel, and breakfast for two days, for
further information or registration please get in touch
without any delay with Mr. Mazin Mawas at 514/969-2205 or Mr. Kabi Yousif at514/692--9990.

Any sum of donations will be much appreciated to
cover the expenses of the newly purchased Xerox
colored machine. We thank a gentleman who
donated twenty dollars to Had b-Shabo.
The board of directors announces to establish a
consulting committee for the construction of a
church and a hall on our premises on 4375 HenriBourassa West. Whoever is ready, willing and have
the necessary experience please get in touch with
Mr. Jack Badrieh the vice president of the board
(514)983-0828. Thanks for your cooperation, and may
God help us to reach our long awaiting goal.
Coming Tuesday, 5th of April, our Bible study will be at
seven thirty (7:30) in the evening at our hall.
Today we shall distribute the monthly had b-Shabo
booklet free of charge, and the theme of this issue is
the twelve disciples.
 Today after the Holy Mass we are gathering for
the Mid-Lent dinner, organized by our industrious
women‟s auxiliary, at our hall and the menu is fish
(Nouné - )ܢܘܢܶܐ. Thickets are ($15) fifteen dollars for
adults. For more information please see Mrs.
Fahima Tannourji (Oum Hanna) or Mrs. Maha el-Kass (Oum Faraj).
 To those who want Palm Sunday candles for their
kids please register their names with Oum Hanna.
 Had b--Shabo thanks the women auxiliary for the
untiring labors they exert and we ask from
everybody to support their efforts.
Our plate collect for Sunday the 20,03,2011, was
($830).

Last Sunday in Zahlé Lebanon, our St. Mary‟s Church
was the subject to a criminal act of sabotage, so far
we do not know the motives nor the perpetrators. At
the dawn of that fateful day a bomb exploded near
the door overlooking the road. Thanks God, the
damage was minimum safe for those few pews near
the entrance. As a defiant His Eminence Archbishop
Boulos Safar said mass in the court yard to
demonstrate to everyone that we were her, we are
here and we shall stay no matter what.
The 5th edition of the orient festival is coming soon!
This year the festival will be held from July 15th to the
17th from 10 AM to 10 PM. We need the participation
of people of all ages so please send us your contact
and availability for those three days if you are
interested to become a volunteer. Thank you in
advance and we hope to see many of you there!
Also this year we would like to create a "dabke"
group for the opening of our festival. We need the
participation of as many youth from ages 14 to 19 as
possible in order for this to be a success and fun
activity! If interested or in need for further information,
you can contact the members of the youth
committee or send an e-mail to:
info@lefestivaldorient.com
Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacque
Syriac Church in Montreal, for further information,
please call Mr. Gaby Yousef at (514)692-9990. You
can read the present and past issues on our church
site supervised by Father Kamil Ishak:
www.syrianorthodoxchurch.com

