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الربِ!ِ
اسمِ َّ
ُوصنَّا البْنِ َد ُاو َِد!ِ ُمبَ َاركِ اآلتي ب ْ
أ َ
َعاليِ(متىِ)8ِ:12
ُوصنَّا في األ َ
أ َ
حكمة العدد :في هذه الحياة ال نقدر أن نعمل أشياء عظيمة ،بل نقدر

أن نعمل أشياء صغيرة بمحبة عظيمة (األم تري از).
 8نيسان1021/

No:126

أحد الشعانين

النص اإلنجيلي (مرقس :)11-1 :11
ولَ َّما قَرُبوا ِم ْن أُور َشلِيم إِلَى َب ْي ِت فَ ِ
اجي وَب ْي ِت َع ْن َياِ ،ع ْن َد َجَب ِل َّ
الزْيتُ ِ
ون،
ُ
ُ َ
َ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ام ُك َما،
أ َْر َس َل اثَْن ْي ِن ِم ْن تَالَ ِم ِيذ ِهَ ،وقَ َ
َم َ
ال لَهُ َما :ا ْذ َه َبا إلَى اْلقَ ْرَية التي أ َ
ِ
ِ
َفلِْلوْق ِت وأ َْنتُما َد ِ
اخالَ ِن إِلَ ْيهَا تَ ِج َد ِ
َح ٌد ِم َن
ان َج ْح ًشا َم ْرُبو ً
طا لَ ْم َي ْجل ْس َعلَ ْيه أ َ
َ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َّ
الر ُّ
ب
َح ٌد :ل َما َذا تَ ْف َعالَ ِن ه َذا؟ فَقُوالََّ :
اس .فَ ُحالهُ َوأْت َيا بِهَ .وِا ْن قَ َ
ال لَ ُك َما أ َ
م ْحتَ ٌ ِ ِ ِ ِ
ش َم ْرُبوطًا ِع ْن َد
ض َيا َوَو َج َدا اْل َج ْح َ
اج إِلَ ْيهَ .فلْل َوْقت ُي ْرسلُهُ إِلَى ُه َنا .فَ َم َ
ُ
اْل َب ِ
اب َخ ِار ًجا َعلَى الطَّ ِري ِ
اكَ :ما َذا
ال لَهُ َما قَ ْوٌم ِم َن اْل ِق َي ِام ُه َن َ
ق ،فَ َحالَّهُ .فَقَ َ
َّ
وه َما .فَأَتََيا
تَ ْف َعالَ ِن ،تَ ُحال ِن اْل َج ْح َ
صى َي ُسوعُ .فَتََرُك ُ
ش؟ فَقَاالَ لَهُ ْم َك َما أ َْو َ
ِ
ِ
ِ ِ
بِاْل َج ْح ِ
ون فَ َر ُشوا
ش إِلَى َي ُسو َ
عَ ،وأَْلقََيا َعلَ ْيه ث َي َابهُ َما فَ َجلَ َس َعلَ ْيهَ .و َكث ُير َ
ص ًانا ِم َن َّ
ثَِي َابهُ ْم ِفي الطَّ ِري ِ
وها ِفي
ون قَطَ ُعوا أ ْ
قَ .و َ
الش َجر َوفَ َر ُش َ
آخ ُر َ
َغ َ
ِِ
َِّ
الطَّ ِري ِ َِّ
ُوصَّنا!
ون قَائل َ
ص ُرُخ َ
ين تَقَ َّد ُمواَ ،والذ َ
قَ .والذ َ
ين تَبِ ُعوا َك ُانوا َي ْ
ين :أ َ
ِ
مبار ٌ ِ
الرب!
اسِم َّ
اسِم َّ
الرب! ُم َب َارَكةٌ َم ْملَ َكةُ أَبِ َينا َد ُاوَد اآلت َيةُ بِ ْ
ك اآلتي بِ ْ
َُ َ
أُوصنَّا ِفي األَعالِي .فَ َد َخ َل يسوعُ أ ِ
ظ َر َح ْولَهُ إِلَى
يم َواْلهَ ْي َك َلَ ،ولَ َّما َن َ
َ
َُ
َ
ُ
ُور َشل َ
ٍ
ت قَ ْد أ َْم َسىَ ،خ َرَج ِإلَى َب ْي ِت َع ْن َيا َم َع االثَْن ْي َع َش َر.
ان اْل َوْق ُ
ُكل َش ْيء ِإ ْذ َك َ
تعليق على اآلية اإلنجيلية:
عند دخول الرب يسوع إلى أورشليم صرخت الجموع بابتهاج :مبارك

اآلتي باسم الرب .وفي حياتنا اليوم كم نحتاج لعمل روح الرب؟ كم

نحتاج لمن يخاف الرب ويسلك بحسب مشيئته؟ حتى يكون مجتمعنا

أكثر نقاء وأماناً وسالماً .من يأتي باسم الرب ال يقدر إال أن يعكس

صفاته وارادته .من يأتي باسم الرب يحمل رسالة منه ،ويعمل بحسب

مرضاته .وكل واحد منا لديه رسالة ألن وجودنا في هذه الحياة ليس

مصادفة ،فهل أدركت ووعيت لرسالتك؟ وهل حقاً كل من يقابلك ويحدثك
ويتعامل معك يقول :ليتمجد الرب في خالئقه؟

قصة العدد :حلم غريب.
كان رامز نائماً نوماً عميقاً ،ويحلم بأنه يتمشى فى مكان جميل جداً ،واذ
به يرى أسداً ضخماً منطلقاً نحوه بسرعة خيالية ،وأخذ رامز يجري

بسرعة ،واألسد خلفه ،وعندما اقترب منه رأى رامز بئ اًر قديمة ،فقفز،
وأمسك بحبل البئر الذي يسحب به الماء ،وأخذ يتأرجح داخل البئر ،واذ

به يسمع صوت زئير ثعبان ضخم يقبع في جوف البئر ،وفيما هو يفكر
بطريقة يتخلص منها من األسد والثعبان إذا بفأرين أسود وأبيض

يصعدان الى أعلى الحبل يقرضانه ،فخاف رامز ،وأخذ يهز الحبل بيديه

الفأرن ،وصار يتأرجح يميناً وشماالً ،فاصطدم بجوانب البئر ،ثم
ا
ليذهب
أحس بشيء رطب ولزج ضرب بمرفقه ،إنه عسل النحل ،فتذوقه ،وكرر

ذلك ثانية ،وفجأة استيقظ رامز من النوم فقد كان حلماً مزعجاً! وذهب
الى عالم اسمه جورج ليفسر له الحلم :قال له جورج :األسد الذي يجري
و ارءك هي خطاياك ،والبئر الذي به الثعبان هو قبرك ،والحبل الذي

تتعلق به هو عمرك ،والثعبان الذي في أسفل البئر هو الشيطان المنتظر

الفأرن األسود واألبيض هما الليل والنهار يقصون من عمرك.
هالكك ،و ا

قال رامز :والعسل يا جورج؟ قال جورج :هي ملذات الدنيا ،من حالوتها
أنستك أن وراءك خطايا وموت وحساب.

ربي والهي :نشكرك يا من أتيت لتخلص الخطاة الذين أولهم نحن.
نرجوك اقبل توبتنا ،واغفر خطيئتنا.آمين.
مشهد ُيفرح القلب:
وجود األب الياس شابو بيننا ،وهو أحد اآلباء الكهنة في أبرشية شرقي

الواليات المتحدة للسريان األرثوذكس الذي يزور مونتريـال مع زوجته

الفاضلة ،وقد شارك في قداس األحد الماضي ،وخالله رحب به سيدنا

المطران ايليا وتحدث عن سيرته الصالحة خالل سنوات خدمته المباركة.

 +اليوم األحد عمادة لوقا ابن دانا وعمار عبودي .تهانينا للمعتمد وذويه،
وليحل نور الرب يسوع في حياته مدى الدهر.

 +يعلن المجلس الملي لشباب كنيستنا من عمر  28عاماً عن فتح باب

الترشح لالنضمام إلى إدارة لجنة الشباب .فمن يرغب بالخدمة من

الشباب أن يبادروا إلى تسليم طلب ترشيحهم الخطي إلى األخ جاك
بدرية نائب رئيس المجلس.

 +مفاجأة عيد القيامة :نظ اًر للظروف االقتصادية الصعبة ،ولتشجيع

العائالت على االلتقاء معاً يوم العيد بعيداً عن الربح المادي فقد قرر

المجلس الملي في اجتماعه األخير أن ينزل ثمن بطاقة غداء العيد من

 53إلى  $13للكبار .ومن  23إلى  $21للصغار .أي النشاط سيكون

بدون ربح ،علماً أن موعد غداء عيد القيامة هو يوم األحد القادم23
يحيي الحفل الفنان ثائر ملكو.
نيسان  1021في مطعم السلطانُ .
البطاقات لدى األخوين شمعون أسمر ،258-201-2238يوسف

دنحو.322-375-7017

 +ذكرى الشهداء السريان األبرار .برعاية نيافة المطران ايليا باهي
يدعوكم المجلس الملي إلى صالة الشهداء السريان على بارك األكادي،

وذلك في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد  12نيسان ،1021

وليكن ذكرهم مؤبدا.

 +بمناسبة عيد األم تدعوكم لجنة السيدات إلى غداء يوم العيد في
مطعم ليالي بيروت ،وذلك يوم األحد  25أيار  .1021التفاصيل

والحجز لدى السيدة مهى حنا القس.

 +بمناسبة صلوات أسبوع اآلالم وعيد القيامة يتوقف اجتماع دراسة
الكتاب المقدس يومي الثالثاء 20و 27نيسان ،على أن يعود مجدداً يوم
 12نيسان 1021إن شاء اهلل وعشنا.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  2نيسان (.$)2200
وقد بلغنا من األخ سيمون غزال أن اشتراكات الكنيسة لعام 1021

المدفوعة لغاية يوم  2نيسان بلغت  20اشتراكاً.

مع الشكر للمؤمن الذي تبرع مع زوجته بمبلغ  $30لحاد بشابو.

سريانيات :مشروع تأسيس أكاديمية سريانية في النمسا.
بهمة ودعم بعض العلمانيين السريان في أوروبا ،وفي طليعتهم الدكتور
آحو قاشو تسعى كنيستنا السريانية إلى تأسيس أكاديمية لمن يرغبون في

إتمام دراساتهم العليا في العلوم السريانية ،واللغات السامية .وقد عقد في
مدينة سالزبورغ النمساوية االجتماع االعدادي لتأسيس األكاديمية ،بناء

على دعوة من مؤسسة بروأورينتي ،وقد شارك فيه نيافة المطران يوحنا

ابراهيم ،ونيافة المطران أوكين أيدين ،ووزير العلوم واألبحاث في النمسا.
صباح الورد:

إلى األخ جورج حنا القس بعد تعافيه من حالة هبوط الضغط التي

تعرض لها خالل قداس األحد الماضي .مع تمنياتنا له بالعافية وطول

العمر .صباح الورد للدكتور الفاضل رياض وراثة ،وليست هي المرة

األولى التي يسارع فيها إلى إسعاف إخوته من أبناء الكنيسة لتواجده

الدائم في القداس اإللهي .صباح الورد لألخ جوني شاهو الذي ازرته حاد
بشابو برفقة نيافة المطران إيليا باهي في مشفى العالج الفيزيائي

التخصصي في مونتريـال ،وهو بخير ،والحمدهلل صار يتحرك ويمشي

ويقوم بخدمة نفسه ،كما أن معنوياته عالية واتكاله على الرب كبير حتى
مع معاناته وعدم قدرته على تناول الطعام بسبب مكان العملية ،وهو ما

سيتم عالجه قريباً إن شاء اهلل .

تبرعات لمساعدة العائالت المسيحية والسريانية في سوريا
قرر المجلس الملي القيام بحملة تبرعات لمساعدة إخوتنا المسيحيين
والسريان في سوريا بسبب األزمة االقتصادية الصعبة التي تمر
بالوطن الغالي من جراء األحداث األخيرة.

لذلك نعلن لكم عن فتح باب التبرع ألهلنا في سوريا بالمبلغ الذي

ترغبونه علماً أن الكنيسة ال تقدم ايصاالت تبرعات ألجل الضرائب
ألن تبرعاتكم ألهل سوريا لن تدخل في حسابات الكنيسة ،بل نحن
وسيلة فقط الستالم التبرعات ،وايصالها للمحتاجين الكثر في سوريا

وذلك بواسطة نيافة المطران ايليا باهي حيث سيستلم المبلغ الذي
ستتكرمون به ويوصله إلى أصحاب الشأن ليوزعوه بمخافة اهلل

ومرضاته .من يود التبرع يستطيع تسليم المبلغ ألي عضو من
أعضاء المجلس الملي المكون من اإلخوة :جاك بدرية -سيمون

غزال -شمعون أسمر -يوسف دنحو -طوني يونو -كابي
يوسف.
تقبل اهلل مساهماتكم وعطاياكم الكريمة التي هي أقل واجب نستطيع

القيام به تجاه شريحة واسعة من أبناء سوريا الحبيبة.

الطاعة حبا.

بقلم :األخت منى أسمر لولي

في رحاب تاريخ البشرية يدور الصراع بين النور والظلمة .بين الخير

والشر .بين الحياة والموت .الطاعة وعدم الطاعة .فلنتعلم من الخالئق
التي ُخلقت بكلمته .كن فكانت الطبيعة بفصولها ومواسمها ،وهي تعطي
ثمارها في أوانها .تعالوا نتعلم كيف تكون الطاعة فنتذكر الحوت الذي

أطاع ليكون قالية صالة ليونان الهارب من وجه الرب ،والغراب الذي

مساء
يلتقط الطعام من أمام فراخه كان يطيع ويقدم الخبز واللحم صباحاً
ً
ليعيل إيليا في زمن المجاعة .واألسود الجائعة أطاعت ،ودانيال يقف
بسالم في وسطها .والديك كان جرس اإلنذار لبطرس أثناء نكرانه لمعرفة

الرب .لنذكر أنفسنا ونتأمل بعمل الرب فينا ومن أجلنا .فقد أذاقنا أول

حب عرفته البشرية حين أخذ حفنة تراب من األرض بيديه ،وجبلنا جبلة

واحدة ،وترك عليها بصمته :ارجعوا إلي أرجع إليكم .وسكب عليها من

فيض حبه وحنانه ،وقال بفمه المبارك :لذاتي مع بني آدم ،ونفخ فيها من
روحه نسمة خلود ليدعونا إلى حياة بال فناء .وأحبنا بمقدار حبه البنه
لذلك فدانا بابنه الوحيد لنبقى مطيعين بحب متبادل ،بقبولنا خالصه في

حياتنا وطاعته لنعيش برفقة روحه القدوس ،فنحن نعيش في عصر
النعمة بقوة روحه الذي يعلمنا ويرشدنا ويقودنا عكس تيار روح هذا العالم

المظلم بعصيانه .إذاً لنطيع ونصغي لصوت الرب الذي يدعونا في زمن
الحب االلهي بنعمته ولمجد اسمه ،فميراثنا ومستقبلنا األبدي مع الرب

يسوع له كل المجد ،وروعة حياتنا معه ،فلنتقدم إليه بالطاعة حباً ،ولتكن

دموع التوبة في عيوننا كمطافئ لنار جهنم ،ولننطلق نحو السماء
محمولين على ذراعي المصلوب ،ولندخل ملكوته مختومين بدمه ،واثقين

بوعده ،حاملين قيثارات الفرح والترنيم .آمين.

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 (Mark 11: 1-11):
Now when they drew near Jerusalem, to Bethphage and
Bethany, at the Mount of Olives, He sent two of His disciples;
and He said to them, “Go into the village opposite you; and as
soon as you have entered it you will find a colt tied, on which no
one has sat. Loose it and bring it. And if anyone says to you,
‘Why are you doing this?’ say, ‘The Lord has need of it,’ and
immediately he will send it here.” So they went their way, and
found the colt tied by the door outside on the street, and they
loosed it. But some of those who stood there said to them,
“What are you doing, loosing the colt?” And they spoke to them
just as Jesus had commanded. So they let them go. Then they
brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and He sat
on it. And many spread their clothes on the road, and others cut
down leafy branches from the trees and spread them on the road.
Then those who went before and those who followed cried out,
saying: “Hosanna!‘Blessed is He who comes in the name of the
LORD!’ Blessed is the kingdom of our father David That comes
in the name of the Lord! Hosanna in the highest!” And Jesus
went into Jerusalem and into the temple. So when He had
looked around at all things, as the hour was already late, He
went out to Bethany with the twelve.
Comment on Today’s Verse: “Blessed is He who comes in the
name of the LORD!” (Mark 11:9)
As the Lord Jesus entered Jerusalem, the crowds came out
singing and shouting: ‘Blessed is he who comes in the name of
the Lord. In our life today, how much do we need the work of
spirit? How much do we need Lord-fearing people who would
do anything according to His will, so that our society becomes
more safe and peaceful. Whoever comes in the name of the Lord
reflects His will and attributes. Whoever comes in the name of
the Lord carries a message from Him and does His will. All of
us here in this life have a message to carry, because our
existence here is not a mere coincidence. Therefore, have you
found out what your message is? Do people see the Lord in you
and in what you do?

Story of the Day
Once upon a time there was a man walking in the beautiful
jungle admiring the tall trees and enjoying the scenes in it,
suddenly he was startled by a big roar. He looked back to see a
big hungry lion running towards him so, he started running as
fast as he could, he saw an old well in front of him so, he
jumped into it to avoid the hungry lion, he grabbed on the rope
that was in the well. After he could hear the lion’s roar no more,
he suddenly heard the hiss of a big poisonous snake from
beneath him in the well, so he tried to climb up using the rope,
suddenly, two mice, one was white and the other was black, the
two mice started nibbling on the rope to cut it so, the man
started swinging the rope and bumping on the sides of the well.
As he was doing that he hit something soft, he reached his hand
and touched it, it was honey. He liked the taste of honey so
much that he started eating it and forgot all about the lion and
the snake and the two mice. Suddenly, the man woke up.
It was only a dream. The man wanted to know what his dream
was. So, he went to a wise man and told him about it. The wise
man smiled and told him that the lion was his sins; the well was
his grave; the rope was his life; the snake at the bottom of the
well is Satan, who is waiting to vanish you; the black and white
mice are the night and day that trim your life; the honey was the
sweet things in life that make you forget your sins, and the death
penalty that you have as a result of them.
Dear Lord, we thank you for coming to save all the sinners, and
on top of the list, us. We ask you to accept our repentance and
forgive our sins. Amen.
What a Great Scene: It was a great blessing to have Rev. Fr.
Elias Shabo, a priest from the Archdiocese of Eastern United
States who is visiting Montreal with his wife. He participated in
the holy mass last Sunday, where he was introduced by His
Eminence Archbishop Elia Bahi, who also admired his long
years of service to the Lord.
+ Today, is the baptism of Luke, son of Ammar and Dana
Abboudi. We congratulate the baptized child and his parents,
and pray that the light of the Lord be with him for all of his life.

+ 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.
+ The Board of Trustees would like to invite you for lunch on
Easter day on April 15, 2012 in Al-Sultan Restaurant. The
singer Mr. Thaer Malko will host the party. The NEW PRICES
of the tickets are $25 for adults and $12 for children (5-10 years
old). Tickets are with Mr. Shamoun Asmar 438-402-1158 and
Mr. Yousef Danho 514-573-7027.
+ Because of the Passion week and Easter, we will stop having
our bible study meetings on April 10 and 17, hoping to resume
back on April 24, 2012.
+ Plate collection for April 1,2012 was ($1100). Mr. Simon
Ghazal informed us that, until April 1, 2012, only 40 families
paid their annual subscription. We also would like to thank the
believer and his wife for donating $50 for Had Bshabo.
Syriacs: Establishment of a Syriac Academy in Austria
With the effort and support of a group of Syriacs in Europe, lead
by Dr. Aho Qasho, our Syriac church is planning to establish an
academy for those who would like to pursue higher education in
Syriac sciences and Semitic languages. As an initial step, a
preparatory meeting was held in Salzburg, Austria, following an
invitation by Pro Oriente Foundation. This meeting was
attended by Archbishop Youhanna Ibrahim, Archbishop Augen
Aydin, and Austrian minister of science and research.
Have an Awesome Morning: To Mr. George Hanna Alkass,
after recovering from a drop in his blood pressure in the mass
last Sunday. We pray for a long life and good health for him.
Have an awesome Morning, Dr. Riyad Warathe, who always
rush to help his brothers and sisters at church during the mass
when needed. Have an awesome morning Mr. Johnny Chaho,
who was visited by Had Bshabo and His Eminence Archbishop
Elia Bahi in the Physical Rehabilitation Centre in Montreal. He
is doing well, thank God, as he started to move and walk, with
really good morals. He is always dependant on the Lord, despite
his sufferings, and his inability to eat properly because of the
surgical operation he had.
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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

INDIGO

ألبسة أطفال لكل األعمار
) بدالت شعانين- (عمادة – مناولة – أعراس
 لصاحبتها ميسون مرشوINDIGO محالت
:ترحب بكم يومياً على العنوان
4357 Notre- Dame, Laval
450-688-4760 :الهاتف
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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

