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حكمة العدد :وأنت في قمة الغضب ال تتخذ الق اررات .وأنت في قمة
السعادة ال تعطي الوعود.

 41نيسان1043/

 No:207األحد الخامس من الصوم،السامري الصالح
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آية العدد والتعليق عليها :من هو الذي يغلب العالم إال الذي يؤمن أن
يسوع هو ابن اهلل(1يوحنا .)5 : 5

ربما نتساءل ماعلقة اإليمان بالرب يسوع باالنتصار على العالم؟
والجواب باختصار :أن العالم بشروره ومغرياته يسيطر على عقول ونظام
حياة الكثير من البشر ،بحيث نستسلم غالب ا لذلك النظام المادي وندخل

في دوامة الشهوات والمطامع واألنانيات واالهتمامات الدنيوية ،وننجرف
رويدا رويدا نحو القاع بسبب ضعفنا البشري .بل نتعرض النكسارات

وسقطات وهزائم متنوعة ومتكررة نقوم منها أحيانا ،ثم نعاود السقوط.

لكن إن لجأنا إلى الرب يسوع ووضعنا أمامه كل أحمالنا وأمنياتنا

وضعفاتنا واهتماماتنا .وان طلبنا معونته وقوته وعمل روحه القدوس في
حياتنا معترفين أننا ال نقدر أن نفعل شيئا لوحدنا وبقدراتنا البشرية

المحدودة .عندها يحل سلمه فينا ونشعر بقوة غريبة تقودنا ،ورويدا
رويدا نترفع عن اهتمامات العالم ،ونتفادى الغوص في مستنقع أخطائه،
ونشعر في داخلنا بمخزون من المحبة نريد أن نعبر عنها لآلخر بدون

انتظار المقابل .وتتملكنا مشاعر فرح ال توصف .فنشعر أننا حق ا نجلس
على قمة العالم ،جلسة المنتصرين الذين يعظم انتصارهم بمن أحبهم.

قصة العدد :أسلحة الشيطان ( تقديم األخ سامر الشوفي عن االنترنت)
في أحد األيام أفلس الشيطان ويريد مبلغ ا من النقود ،فقرر أن يبيع

أسلحته .وضعهم في كيس ونزل بهم إلى السوق ،وصار يبيعهم واحدا
تلو اآلخر .باع أوالا سلح الشهوة ،وسلح الطمع والكبرياء ،ثم باع كل

أسلحته إال سلح واحد لم يتخلى عنه ،هو سلح اليأس ألنه بواسطته
يستطيع أن يدمر اإلنسان مهما كان قويا.

إخوتي :يجب أن ال نجعل اليأس يدخل إلى عقولنا ألنه سيدمرنا ،بل
ونعطي المجال للنور لكي يحل
يجب أن ندع دائم ا األمل في حياتناُ ،
صغير فهو يقدر أن يبعد الظلمة.
مكان الظلمة ،مهما كان النور
ا
وال تنسوا أننا في هذه األيام نحتاج أن نقوي بعضنا .الرب يكون معكم.

مواعيد هامة :في السابعة من مساء كل ثلثاء تستمر اجتماعات

الكتاب المقدس بإشراف نيافة المطران في صالة كنيستنا ـ ـ ـ هنري بوراسا.

ومعزية تبعدنا
إن اجتماع دراسة الكتاب المقدس فرصة روحية جميلة ُ
عن هموم العالم وتقربنا من حياة وتعاليم مخلصنا يسوع المسيح الذي

وعدنا بحياة أفضل وبراحة من كل أتعابنا إن لجأنا إليه بصدق ورغبة.

لذلك مهما كانت زحمة العمل ومتاعبه ،لكن أرجوك تعال إلى االجتماع

وادعُ آخرين .إنها دعوة لكل أبناء كنيستنا الغالية ،وال تستثني أحدا.
أنشطة مؤسسات كنيسة مار يعقوب النصيبيني:

لجنة السيدات في كنيستنا تدعوكم إلى غداء نصف الصوم (سمك)
وذلك بعد قداس اليوم األحد في صالة كنيستنا ـ ـ هنري بوراسا .ثمن

البطاقة  $41للكبارـ ـ ـ  $40للصغار .والتسجيل لدى السيدتين الفاضلتين

مهى حنا القس ـ ـ ـ فهيمة تنورجي (أم حنا).
أحزاننا:

 +اليوم األحد ُيقام جناز األربعين للمرحومة زكية عباجي زافارو .للفقيدة
الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.
 +اليوم األحد ُيقام جناز لراحة نفس المرحومة سميرة هدو زوجة الشماس
توما ملكي .لها الرحمة ولعائلتها طول البقاء.
 +األحد القادم  14نيسان ُيقام جناز السنة للمرحوم الشماس يوسف
أوزجليك .للفقيد الرحمة ،ولعائلته الصبر والسلوان.
 +األحد القادم  41نيسان ُيقام الجناز السنوي للمرحومة مينا بويجي،
والدة السيد جورج بويجي .للفقيدة الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.
أفراحنا:

 +صحيفة سلم اهلل تدعوكم إلى احتفالية تكريمية بمناسبة عيد األم.
وذلك مساء يوم الخميس  9أيار  .1043في صالة الكنيسة ـ ـ هنري

بوراسا للحجز وللستفسار عن البرنامج االحتفالي المنوع االتصال مع
األخ كابي يوسف على الرقم .141-291-9990

أخبار متفرقة:

 +من يود الحصول على شمعة أحد الشعانين لألطفال األحباء.
االتصال مع السيدة الفاضلة فهيمة تنورجي (أم حنا).

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  7نيسان .$)727( 1043
لحظة صدق مع النفس (في زمن الصوم):
أكثر الصراعات شدة التي يعانيها اإلنسان في صومه ،هي مدى قدرته
على ضبط إرادته لكي يحقق الصورة األمثل للصوم وخاصة في اختيار

األطعمة وكميتها وقدرته على التخفيف منها وعدم االكتراث بها لكي
يعطي الوقت األكبر للتأمل بكلمة الرب ومراجعة الذات على ضوء تعاليم

اإلنجيل المقدسة .لذا يجب االنتباه أنه ليس بقوتنا أو قدرتنا ،لكن بنعمة

ويشدد المنحنين ويرفع
الروح القدس الذي ُيعطي قوة للضعفاءُ ،
المتضعين .فلنطلب من الرب نعمة ولنتكل عليه ،وهو يهتم بكل شيء.
رحمة ال ذبيحة:
يقترب عيد القيامة واخوتنا في سوريا يعانون الضيقة ،من النواحي
األمنية واالجتماعية واالقتصادية .لعلها فرصة مناسبة لكي تتحرك قلوبنا

نحن الذين نعيش في أمان وبحبوحة نوع ا ما لكي نشارك إخوتنا هناك
معاناتهم من خلل صلواتنا الدائمة ،وبإرسالنا تقدماتنا المادية لترسم

البسمة على وجوه األطفال الخائفة ،وتبعث الرجاء في نفوس الكبار

المتألمة .وكل عام وأنتم بخير ونعمة.
أخبار سريانية:

رسامة كاهن جديد ألبرشية بيروت السريانية)عن موقع البطريركية)
قام نيافة المطران دانيال كورية برسامة الشماس اإلكليريكي اإلنجيلي

أفرام كورية كاهن ا لكنيسة مار أفرام السرياني باألشرفية.
وخلل القداس وبتكليف من قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا األول
عيواص ،قلد نيافته األب الخوري بول كولي وسام مار أفرام السرياني
تقدي ار لخدمته الجليلة مدة أربعين عام ا في حقل الرب.

أخبار مسيحية:
وافقت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق االوسط ،على االستقالة
المقدمة من األمين العام للمجلس األب بولس روحانا ،وذلك في
ُ
اجتماعها الدوري في مركز كاثوليكوسية األرمن األرثوذكس في
انطلياس ،وقد استقال األمين العام روحانا بعد انتخابه مطران ا على نيابة

صربا البطريركية ،وتمت تسميته أمين ا عام ا فخري ا للمجلس ،وقد تم تعيين
األب ميشال جلخ األنطوني قائما بأعمال األمين العام للمجلس ،وذلك

لغاية انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

سؤال العدد :هل سألت نفسك مرة ،ماهي بركات الرب في حياتك؟
رجاء محبة:
أي خبر مفرح ،أو ُمحزن ال سمح اهلل ،تسمعون به عن أي شخص من
أبناء رعيتنا المباركة ،الرجاء إعلمنا بهُ ،ليصار إلى نشره في حاد
بشابو( .االتصال على الرقم .)141-291-9990

صباح الورد :األخت الغالية فكتوريا عالف أوزجليك
منذ حوالي سنة ونيف تطوعت للشراف على األطفال خلل قداس يوم
األحد .وهي ليست التجربة األولى مع األطفال الذين تحتملين حركتهم
وتحاولين تقديم ماهو مفيد لحياتهم الروحية والسلوكية.

إننا إذ نشكر الرب ألجلك ،نتذكر شماسنا الغالي المرحوم يوسف

أوزجليك وخدماته وأتعابه الدائمة ،ونتمنى لك وللعائلة طول العمر
والنجاح الدائم.
لقطة العدد:

Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacques Syriac
Orthodox Church in Montreal, for further information, call Mr.
Gaby Yousef at (514) 692-9990. You can read the present and
past issues on our church website which is supervised by Father
Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونتريـال .للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف

 141-2919990بإمكانكم مطالعة حاد بشابو على موقع الكنيسة االلكتروني
بإشراف األب كميل اسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2013
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes a Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 1023
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتلاير كندا
Dimanche 28 Avril, Fête des Rameaux. Célébration (12h30,
à l’église St-Maxime, Laval).

قداس أحد الشعانين  22نيسان الساعة  02:27في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 28 Avril, Célébration de la Semaine Sainte.
(20h00, à l’église St-Maxime, Laval).
األحد  22نيسان – الناهيرة الساعة  72:77مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Lundi 29 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

اإلثنين  29نيسان الساعة  72:77مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mardi 30 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

الثالثاء  27نيسان الساعة  72:77مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 1 Mai, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00,
au centre communautaire, H. Bourassa).

األربعاء  0أيار الساعة  72:77مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Jeudi 2 Mai, Messe du Jeudi Saint. Célébration (20h00, à
l’église St-Maxime, Laval).

الخميس  2أيار غسل أقدام التالميذ وقداس خميس األسرار  -االحتفال الساعة
 72:77مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Vendredi 3 Mai, Vendredi Saint. Célébration de la Crucifixion
(20h00, à l’église St-Maxime, Laval).

الجمعة  2أيار الجمعة العظيمة  -االحتفال الساعة  72:77مسا ًء في كنيسة سان
مكسيم في الفال
Samedi 4 Mai, PÂQUES (22h00, à l’église St-Maxime,
Laval).

السبت  4أيار قداس منتصف الليل لعيد القيامة المجيدة  -الساعة  07:77ليالً في
كنيسة سان مكسيم في الفال

Dimanche 5 Mai, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale (12h30, à l’église St-Maxime, Laval).

األحد  5أيار قداس عيد القيامة المجيدة  -الساعة  02:27في 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 (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's Verse and Comment:
“Who is he who overcomes the world, but he who believes that
Jesus is the Son of God?” (1 John 5:5)
One may ask: what’s the relationship between believing in Jesus
Christ and overcoming the world. The answer simply is that the
world, with its evil deeds and lusts, controls the world and the
people to such a degree that we completely loose control of our
lives and surrender to this world’s lusts, selfishness, and worldly
worries, driven by our bodily weaknesses. Sometimes we get
defeated, and sometimes we get up and recover, and sometimes

we fall again. But if we turn to Jesus Christ, putting on him all
of our worries, weaknesses, and needs, asking for the work of
the Holy Spirit in our lives, and confessing that we cannot do
anything without it, only then would we get His indescribable
peace that will enable us to do anything we want in His name,
moving from and staying away from life in sin and filling us up
with His joy.
Story of the Day: Satan’s Weapons (presented by Mr. Samir
Alshoufi from the Internet)
Satan once went broke and needed money immediately. So, he
put his weapons in a bag and went down on the street selling
them away. He sold his weapons of lust, selfishness, and greed,
and he continued selling one after the other until he sold them
all except for the weapon of despair because through it he can
destroy any human being however strong they are.
Dear brothers and sisters, let’s prevent Satan’s despair from
getting into us, and let’s always leave a space for light to enter
our life, as any light can shine up and vanish the darkness of this
world.
Important Dates:
+ We continue to have our weekly bible studies at our church’s
hall – Henri Bourassa every Tuesday at 7 pm, with the auspices
of his eminence the archbishop.
The bible study meetings are a great opportunity to leave our
world, and come closer to our Lord and Savior Jesus Christ and
his words, which promise us a better and more comfortable life
if we indeed seek it, no matter how busy the life can get.
Therefore, please come and invite others. It is an open invitation
for all!
Activities of the Institutions of St. Yacoub Al-Nasibini
Church:
Ladies Auxiliary: would like to invite you today to attend
midlent lunch (fish) after the mass at our church’s hall – Henri
Bourassa. Tickets are $15 for adults and $10 for children. For
registration please contact Mrs. Maha Hanna Alkass and Mrs.
Fahima Tannourji (Um Hanna)

Our Sad News:
+ Today the Sunday is the fortieth memorial service of the late
Mrs. Zakiyah Abaji Zafaro. We pray for mercy for the deceased
and long life for her family.
+ Next Sunday is the annual memorial service of the late
Deacon Yousif Ozcelik. We pray for mercy for the deceased and
long life for his family.
+ Next Sunday is the annual memorial service of the late Mrs.
Mina Boyaji, mother of Mr. George Boyaji. We pray for mercy
for the deceased and long life for her family.
Our Happy News:
+ “Shlomeel” Journal would like to invite you to celebrate and
acknowledge Mother’s Day on Thursday, May 9th, 2013 at our
church’s hall - Henri Bourassa. For more information please
contact Mr. Gabi Yousif at 514-692-9990
Miscellaneous News:
+ If you would like to get your children a Palm Sunday candle
please contact Mrs. Fahima Tanourji (Um Hanna).
+ The plate collection for Sunday April 7th, 2013 was $768.
A Moment of Honesty to Ourselves
The most difficult part of lent fasting is to arrange our time and
energy between selecting and preparing the quality and quantity
of food for lent, and between dedicating time during this period
for prayer, reading the bible and meditating on it. We have to
remember that we would not be able to do it on our own, but
rather through the power of the Holy Spirit. Let’s pray for His
power to empower all the weak, and all of those who bow their
heads for Him.
Grace not Sacrifice
Easter is on the doors, and our brothers and sisters in Syria are
living in crisis, on a different levels: security, social and
economical. It is a great opportunity for us to let us move away
from our comfortable peace and prosperity to help our brothers
and sisters back there, with prayers and with financial help that
will bring a smile on the faces of the scared kids, and bring hope
to the ailing adults.

Syriac News:
Ordination of a New Priest for the Archdiocese of Beirut
(from the Patriarchal website):
His eminence Archbishop Daniel Kourieh ordained the Deacon
Aphram Kourieh a priest for St. Aphram Syriac Orthodox
Church in Al-Ashrafiye.
During the mass, and as commissioned by His Holiness
patriarch Zakka I Iwas, His Eminence decorated Rev. Fr. Paul
Goule the Decoration of St. Aphrem as Chevalier,
acknowledging his 40 years in serving the church.
Christian News:
The Executive Committee of the Council of the Middle Eastern
Churches has approved the resignation of the current General
Secretary Rev. Fr. Boulos Rouhana, at the periodic meeting held
in the Armenian Catholicosate of Antelias. Fr. Rouhana has
resigned after being ordained as a bishop, and has been assigned
as an honorary General Secretary for the Council. Rev. Fr.
Michel Jalakh Al-Antouni has been selected as charge d’affaires
till the next General Assembly.
Question of the Day: Have you asked yourself what are the
Lord's blessings in your life?
Appeal
Should you hear any good or, God forbids, bad news about any
of our parishioners, please inform us by calling 514-692-9990 to
be announced in Had Bshabo
Have an Awesome Morning Mrs. Victoria Alaf Ozcelik
For more than a year now, you have volunteered to look after
our children during the Holy Mass celebration, not only did you
take care of them, but also relentlessly taught them about our
Lord and his teachings, and we thank the Lord for you.
We also remember our beloved Deacon, the late Yousif Ozcelik,
and his work in the church. We pray for prosperity and long life
for all the family.

