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الربِ!ِ
اس ِِم َّ
ُوصنَّا البْ ِن َد ُاو َِد!ِ ُمبَ َاركِ اآلتِي بِ ْ
أ َ
َعالِيِ(متىِ)8ِ:12
ُوصنَّا فِي األ َ
أ َ
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آية العدد :فمنعكف إذاً عمى ما هو لمسالم وما هو لمبنيان بعضنا

لبعض( .رومية .)41 :41

حكمة العدد :إن نار األلم هي التي تثمر ذهب التقوى.

النص اإلنجيمي( :مرقس )44-4 :44
ولَ َّما قَرُبوا ِم ْف أُور َشمِيـ إِلَى َب ْي ِت فَ ِ
اجي وَب ْي ِت َع ْن َياِ ،ع ْن َد َجَب ِؿ َّ
الزْيتُ ِ
وف،
ُ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ام ُك َما،
أ َْر َس َؿ اثَْن ْي ِف م ْف تَالَميذهَ ،وقَ َ
َم َ
اؿ لَيُ َما«:ا ْذ َى َبا إلَى اْلقَ ْرَية التي أ َ
ِ
ِ
َفمِْموْق ِت وأ َْنتُما َد ِ
اخالَ ِف إِلَ ْييَا تَ ِج َد ِ
َح ٌد ِم َف
اف َج ْح ًشا َم ْرُبوطًا لَ ْـ َي ْجم ْس َعمَ ْيو أ َ
َ َ َ
الن ِ
َّ
الر ُّ
ب
َح ٌد :لِ َما َذا تَ ْف َعالَ ِف ى َذا؟ فَقُولَ َّ :
اس .فَ ُحالَّهُ َوأْتَِيا بِ ِوَ .وِا ْف قَ َ
اؿ لَ ُك َما أ َ
م ْحتَ ٌ ِ ِ ِ ِ
ش َم ْرُبوطًا ِع ْن َد
ض َيا َوَو َج َدا اْل َج ْح َ
اج إِلَ ْيوَ .فمْم َوْقت ُي ْرسمُوُ إِلَى ُى َنا  ».فَ َم َ
ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
اْل َب ِ
اب َخ ِار ًجا َعمَى الط ِري ِ
ؾ«َ :ما َذا
اؿ لَيُ َما قَ ْوٌـ م َف اْلق َياـ ُى َنا َ
ؽ ،فَ َحالهُ .فَقَ َ
َّ
وى َما .فَأَتََيا
تَ ْف َعالَ ِف ،تَ ُحال ِف اْل َج ْح َ
صى َي ُسوعُ .فَتََرُك ُ
ش؟ »فَقَالَ لَيُ ْـ َك َما أ َْو َ
ِ
ِ
ِ ِ
بِاْل َج ْح ِ
وف فَ َر ُشوا
ش إِلَى َي ُسو َ
عَ ،وأَْلقََيا َعمَ ْيو ث َي َابيُ َما فَ َجمَ َس َعمَ ْيوَ .و َكث ُير َ
ص ًانا ِم َف َّ
ثَِي َابيُ ْـ ِفي الطَّ ِري ِ
وىا ِفي
وف قَ َ
ط ُعوا أ ْ
ؽَ .و َ
الش َجر َوفَ َر ُش َ
آخ ُر َ
َغ َ
ِِ
َِّ
الطَّ ِري ِ َِّ
ُوصَّنا!
وف قَائم َ
ص ُرُخ َ
يف تَقَ َّد ُمواَ ،والذ َ
ؽَ .والذ َ
يف تَبِ ُعوا َك ُانوا َي ْ
يف :أ َ
ِ
مبار ٌ ِ
الرب!
اسِـ َّ
اسِـ َّ
الرب! ُم َب َارَكةٌ َم ْممَ َكةُ أَبِ َينا َد ُاوَد اآلت َيةُ بِ ْ
ؾ اآلتي بِ ْ
َُ َ
أُوصنَّا ِفي األَعالِي .فَ َد َخ َؿ يسوعُ أ ِ
يـ َواْليَ ْي َك َؿَ ،ولَ َّما َنظَ َر َح ْولَوُ إِلَى
َ
َُ
َ
ُ
ُور َشم َ
ٍ
ت قَ ْد أ َْم َسىَ ،خ َرَج إِلَى َب ْي ِت َع ْن َيا َم َع الثَْن ْي َع َش َر.
اف اْل َوْق ُ
ُكؿ َش ْيء إِ ْذ َك َ
تعميق عمى النص اإلنجيمي:

حدث دخوؿ الرب يسوع إلى أورشميـ .حدث متجدد ومستمر .ىو بمثابة
دعوة لجميعنا اليوـ لكي نستعد لستقباؿ الممؾ العظيـ في قموبنا ،عقولنا،

بيوتنا ،أماكف عممنا ،كنيستنا .في الشعانيف نتذكر أف أوشعنا (خالصنا)

في األعالي .ونتأكد واثقيف أننا أبناء ممؾ عظيـ ومتواضع ُيسر قمبو
بالمكوث مع أحبائو اآلف وكؿ أواف والى أبد اآلبديف.

قصة العدد :قوة اإلرادة

(قدمتها األخت فكتوريا أوزجميك عن االنترنت).
في عاـ  ٜٜٔٛضرب زلزاؿ مدمر أرمينيا ،وأودى بحياة أكثر مف خمسة
وعشريف ألؼ شخص خالؿ عدة دقائؽ ،وعمى طرؼ تمؾ المنطقة كاف
يسكف فالح مع زوجتو ،تخمخؿ منزلو ولكنو لـ يسقط ،وبعد أف اطمأف

عمى زوجتو انطمؽ راكضاً نحو المدرسة البتدائية التي يدرس فييا ابنو

والواقعة في وسط البمدة المنكوبة ،وعندما وصؿ واذا بو يشاىد

مبنى المدرسة وقد تحوؿ إلى حطاـ ،لحظتيا وقؼ مذىولً ،لكنو تذكر
جممتو التي كاف يرددىا دائماً لبنو ويقوؿ لو فييا :ميما كاف (سأكوف

دائماً ىناؾ إلى جانبؾ) ،وبدأت الدموع تنيمر عمى وجنتيو ،وما ىي إل
لحظة حتى استنيض قواه ،ومسح الدموع ،وركز تفكيره ونظره نحو كومة
األنقاض ليحدد موقع الفصؿ الدراسي لبنو الذي كاف يقع في الركف

الخمفي مف المبنى.
ولـ تمر غير لحظات إل وىو ينطمؽ إلى ىناؾ ويجثو عمى ركبتيو ويبدأ
بالحفر ،وسط يأس وذىوؿ اآلباء العاجزيف .حاوؿ أبواف أف يجراه بعيداً

قائميف لو :لقد فات األواف ،لقد ماتوا ،فما كاف منو إل أف يقوؿ ليما :ىؿ
ستساعدانني؟ واستمر يحفر ويزيؿ األحجار ،ثـ أتاه رجؿ إطفاء يريده أف
يتوقؼ ألنو بفعمو ىذا قد يتسبب بإشعاؿ حريؽ ،فرفع رأسو قائالً:ىؿ

ستساعدني؟ وأتاه رجاؿ الشرطة يعتقدوف أنو قد جف ،وقالوا لو :إنؾ
بحفرؾ ىذا قد تسبب خط اًر وىدماً أكثر ،فصرخ بالجميع قائالً :إما أف

تساعدوني أو اتركوني ،وفعالً تركوه ،ويقاؿ أنو استمر يحفر ويزيح
األحجار بدوف ممؿ بيديو النازفتيف لمدة ( ٖٚساعة) ،وبعد أف أزاح

حج اًر كبي اًر بانت لو فجوة يستطيع أف يدخؿ منيا فصاح ينادي(:ارماند)،

فأتاه صوت ابنو يقوؿ :أنا ىنا يا أبي ،لقد قمت لزمالئي ،ل تخافوا فأبي
سوؼ يأتي لينقذني وينقذكـ ألنو وعدني أنو ميما كاف سوؼ يكوف إلى

جانبي.
توفي مف التالميذ ٗٔ ،وخرج ٖٖ منيـ ،ولو أف إنقاذىـ تأخر عدة

ساعات أخرى لماتوا جميعاًُ .نقؿ الوالد لممستشفى ،وخرج بعد عدة
أسابيع .وىو اليوـ متقاعد عف العمؿ يعيش مع زوجتو وابنو
الميندس ،الذي يقوؿ لوالده :ميما حصؿ ،سأكوف دائماً إلى جانبؾ!.

أخبارنا:

 +مساء الجمعة الماضية اختتمت مجموعة الصالة في كنيسة مار
يعقوب -مونتريػاؿ ومار برصوـ– تورنتو فرصة الصالة اليومية المستمرة
عمى مدار األربع والعشريف ساعة طواؿ فترة الصياـ األربعيني التي دعا

إلييا نيافة المطراف ايميا باىي .وقد اختبر األخوة معاً حالوة الشركة في
الصالة والمكوث في حضرة اإللو الحي ربنا يسوع المسيح .فقد ُرفعت
الصموات بدوف توقؼ طواؿ فترة الصوـ ألجؿ حياة توبة وتجديد ونمو

لكنيستنا السريانية في كندا.

وقد استمرت صالة يوـ الجمعة لغاية الخامسة صباحاً في صالة مار

يعقوب-ىنري بوراسا .وقد اختبر الحضور مفاعيميا وبركاتيا في حياتيـ.

 +غداء عيد القيامة :المجمس الممي يدعوكـ إلى غداء عيد القيامة.
وذلؾ في الرابعة مف بعد ظير األحد ٕٗ نيساف ٕٔٔٓ في مطعـ
ليالي بيروت .ثمف البطاقة ٖٓ  $لمكبار و٘ٔ $لألطفاؿ فوؽ الخامسة.
لمتسجيؿ ولممزيد مف المعمومات عند األخويف شمعوف أسمر

 .ٗ٘ٓ-ٜٜٚ-ٖٛٚٛيوسؼ دنحو.٘ٔٗ-ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ

رحمة نيويورك:
تُقيـ أخوية العائمة رحمتيا الترفييية إلى نيويورؾ ػ ػ ػ نيوجيرسي في الفترة
ما بيف ٕٗ ػ ػ ػ  ٕٙحزيراف ٕٔٔٓ .اشتراؾ الرحمة لمشخص الواحد
(ٕٖٓ(.)$اإلقامة في غرفة لشخصيف) .و(ٓ( .)$ٕٜاإلقامة في غرفة
ألربعة أشخاص) .واألطفاؿ تحت اؿٕٔ سنة (ٕ٘ٔ )$لمطفؿ األوؿ
و(ٕٓٓ )$لمطفؿ الثاني ضمف العائمة الواحدة .ويتضمف الشتراؾ التنقؿ
في بولماف حديث مع دليؿ سياحي .واقامة لميمتيف في فندؽ ثالث نجوـ

مع وجبة اإلفطار لميوميف .المزيد مف التفاصيؿ حوؿ الرحمة وبرنامجيا
ولمتسجيؿ الرجاء التصاؿ بأسرع وقت ممكف مع األخويف مازف مواس

ٕٕ٘ٓ ٘ٔٗ-ٜٜٙ-كابي يوسؼ ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ

 +األحد الماضي اجتمعت أخوية العائمة بحضور جميع العائالت التي
تحاورت حوؿ مفيوـ الصمب واآللـ في حياتنا .ثـ استمع الحضور

لخالصة ُمعبرة مف سيدنا المطراف ايميا باىي حوؿ الموضوع ذاتو.
 +رزؽ اهلل األخ ميشيؿ انطوف كنعو وزوجتو الفاضمة آني مولودة جديدة

أسمياىا بيانكا .تيانينا لموالديف وذوييما .وتربى بعزكما.

 +رزؽ اهلل األخ فادي يعقوب حيدو وزوجتو جاني مولودتيما البكر
تيانينا لمعائمة وتربى بعزكما .

 +في األسبوع الماضي تمت خطوبة الشاب السرياني القادـ مف لبناف
مفيد صميبا آدـ عمى اآلنسة المصوف سندس خوري .تيانينا لمعروسيف

وذوييما وعقباؿ الفرحة الكاممة.

لجنة استشارية لمشروع تشييد الكنيسة:
 +يعمف المجمس الممي عف رغبتو بتشكيؿ لجنة استشارية مختصة
لمشروع تشييد كنيسة وصالة عمى أرضنا الواقعة عمى ىنري بوراسا .لذا

يدعو المجمس كؿ مف لديو الرغبة لمعمؿ في ىذا المجاؿ ،مف ذوي

الخبرة الكندية في مجالي اليندسة المدنية والمعمارية ،لالتصاؿ مع األخ
جاؾ بدرية نائب رئيس المجمس عمى الرقـ .٘ٔٗ-ٜٖٛ-ٕٓٛٛ

شاكريف تعاونكـ ،وضارعيف إلى الرب اإللو أف يكثر رحمتو ويسمح لنا
أف نحقؽ حمـ عائالتنا فنبني لو كنيسة نجتمع فييا لتمجيد اسمو القدوس.

 +الثالثاء القادـ والذي يميو ،وبسبب صموات أسبوع اآللـ وعيد القيامة

تتوقؼ سمسمة المقاءات الروحية .عمى أف تُستأنؼ يوـ الثالثاء الموافؽ ٖ
أيار ٕٔٔٓ .وكؿ عاـ وأنتـ بخير .وكاف سيدنا المطراف قد أدار حوا اًر
جميالً مساء الثالثاء الماضي تحدث فيو الحضور عف دور واختبارات
الصالة في حياتيـ منذ الصغر .ورافؽ الختبارات مجموعة ترانيـ
وصموات نابعة مف القمب.
 +مفاجأة الصيفCamp de jour .
لكؿ األطفاؿ األحباء مف عمر الخامسة ولغاية الثني عشر عاماً.
المجمس الممي يدعوكـ لتسجيؿ أطفالكـ في النادي الصيفي الذي ُيقاـ
خالؿ شيري تموز وآب القادميف .كما يعممكـ المجمس عف احتياجو

لمشرفيف يخدموف في النادي الصيفي .لمتسجيؿ ولممزيد مف المعمومات
التصاؿ مع أميف سر المجمس األخ الياس قومي.
 +البارحة السبت أقامت أسرة مركز قنشريف لمتربية المسيحية أمسيتيا
التأممية الخاصة بآلـ وقيامة الرب يسوع  .تحت شعار(نحو الجمجمة).
عدة فقرات مسرحية روحية وترانيـ وصموات قدميا أطفاؿ المركز بإشراؼ

مرشدييـ األفاضؿ استعرضوا مف خالليا المراحؿ التي عبرىا الرب في
طريؽ الجمجمة.

 +يوـ الجمعة العظيمة يصدر العدد الفصمي الرابع مف مجمة حاد بشابو
وتتركز مواضيعو حوؿ أحداث الصمب والقيامة ،إلى جانب باقة مف

األخبار الرعوية .العدد يوزع مجاناً كالمعتاد ونقبؿ المساىمات المادية

لدعـ المجمة مع الشكر .كما نشكر األخ المؤمف الذي تبرع بمبمغ ٓٓٔ$
واألخت المؤمنة التي تبرعت بػ ٓ٘ $واألخ توما شرمي  $04لصالح

حاد بشابو ،وآلة التصوير الجديدة.

 +مهرجان الشرق السرياني الخامس :تعمف لجنة الشباب عف موعد
ميرجاف الشرؽ السرياني الخامس الذي سيقاـ عمى أرض كنيستنا في
ىنري بوراسا في الفترة ما بيف ٘ٔ ػ  ٔٚتموز ٕٔٔٓ مف الساعة

مساء .كما تعمف المجنة عف
العاشرة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة
ً
احتياجيا إلى متطوعيف مف كافة األعمار لمعمؿ خالؿ أياـ الميرجاف

الثالثة ،وتعمف أيضاً عف تشكيؿ فرقة دبكة تراثية لفتتاح الميرجاف فمف

يجد لديو الرغبة والموىبة مف األعمار ما بيف ٗٔ و ٜٔيرجى مراجعة

لجنة الشباب .لمتسجيؿ ولمزيد مف المعمومات يرجى المراسمة عمى عنواف
البريد اللكترونيinfo@lefestivaldorient.com :

 +بمغت واردات الصينية يوـ األحد ٓٔ نيساف ( .$)ٕٔٓٛ

لحظة من فضمك :أنت مدعو مساء اليوـ لتشارؾ في صالة الناىيرة
(بالسريانية الناىيرة كممة تعني األنوار) .إذاً أنت مدعو لتتذكر مثؿ
تحدث عنو الرب يسوع المسيح في
العذارى الحكيمات والجاىالت الذي ّ
إنجيمو المقدس .وتُعيد الكنيسة اليوـ التذكير بعمقو والعبر المستخمصة

منو في صالة الناىيرة .وبالتالي الخيار لكؿ واحد بحسب إرادتو وحريتو:
ىؿ يريد أف يكوف في صؼ الجاىالت المواتي لـ يستعددف بالشكؿ

الالئؽ لستقباؿ العريس ،ففقدف فرصة الدخوؿ إلى محضره؟ أـ يرغب

أف يكوف مع الحكيمات ،فيمأل مصابيحو بزيت الروح القدس ،ليناؿ فرح
الدخوؿ إلى عرش النعمة ويسكف مع العريس السماوي إلى األبد؟

سريانيات :نعت كنيستنا السريانية األرثوذكسية في اليند صباح السبت
 ٕٓٔٔ/ٗ/ٜالمثمث الرحمة المطراف مار يوليوس قرياقس مطراف كنائس
الكرسي الرسولي في اليند الذي رقد بالرب بشيخوخة صالحة بعد صراع

مع المرض .المطراف الراحؿ تولد شير تموز ٖٖ ،ٜٔوقد شغؿ منصب

السكرتير البطريركي األوؿ في دمشؽ بالفترة مابيف ٗ ٕٓٓٗ-ٜٔٛـ.

رحمو اهلل وليكف ذكره مؤبداً.

الجمجثة :بقمم :منى أسمر لولي
سار إليي في درب اآللـ ليحكي قصة حب أزلية :المحبة مف السماء،
ٍ
ظير ٍ
أعمؽ وأسمى
جالدَ ،ر َس َما
عار وسياطُ
َ
والمحبوب حفنة ترابٌ .
المعاني .حافياً داس أشواؾ الخطايا ،فموف الدرب ٍ
طاىر نقي ٍ
ٍ
قاف.
بدـ
َ
َّ

ىا ىو رب المجد يحمؿ صميب العار ويمشي بو إلى ربوة الجمجثة،

حبنا القدوس البار.
ليعمف مع دقة المسمار :ىكذا ُي ّ
إلو المحبة عمؿ بحرفة النجارة ،لكنو أبى أف يصنع تابوتاً ،بؿ أحب
مقر لنا بؿ
روحي وروحؾ ودعانا إلى الخمود .قبره الفارغ لـ يدعو اً

مد أمامنا جسر عبور لمممكوت .وبالقيامة المجيدة أعطى شيادة
بالموت ّ
حياة لألحياء بو ،كميا مجد وبياء .ولتكف ىذه القيامة في حياتنا وحياة

أولدنا وأحفادنا .نحف أولدؾ وخدامؾ نتضرع إليؾ أييا الرب القدوس.
بحؽ صميبؾ وموتؾ وقيامتؾ ،ىب لنا حياة إيماف ىادئة في غربة

حياتنا ،ومحبة في القمب وصحة في الجسد وقداسة في الروح .لكي نردد

أحدث بأعماؿ الرب
مع صاحب المزمور قائميف :ل أموت بؿ أحيا و ّ
(.مزمور.)ٔٚ:ٔٔٛ

Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2011
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes a Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 3122
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتلاير كندا
Dimanche 17 Avril, Fête des Rameaux. Célébration (12h30,
à l’église St-Maxime, Laval).

قداس أحد الشعانين  71نيسان الساعة  73:24في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 17 Avril, Célébration de la Semaine Sainte.
(20h30, à l’église St-Maxime, Laval).
األحد  71نيسان – الناهيرة الساعة  43:24مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Lundi 18 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h30, au
centre communautaire, H. Bourassa).

األثنين  73نيسان الساعة  43:24مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mardi 19 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h30, au
centre communautaire, H. Bourassa).

الثالثاء  71نيسان الساعة  43:24مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 20 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h30,
au centre communautaire, H. Bourassa).

األربعاء  34نيسان الساعة  43:24مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Jeudi 21 Avril, Messe du Jeudi Saint. Célébration (20h30, à
l’église St-Maxime, Laval).

الخميس  37نيسان غسل أقدام التالميذ وقداس خميس األسرار  -اإلحتفال
الساعة  43:24مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Vendredi 22 Avril, Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion (20h30, à l’église St-Maxime, Laval).

الجمعة  33نيسان الجمعة العظيمة  -اإلحتفال الساعة  43:24مسا ًء في كنيسة
سان مكسيم في الفال
Samedi 23 Avril, PÂQUES (22h00, à l’église St-Maxime,
Laval).

السبت  32نيسان قداس منتصف الليل لعيد القيامة المجيدة  -الساعة 74:44
ليالً في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 24 Avril, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale (12h30, à l’église St-Maxime, Laval).

األحد  30نيسان قداس عيد القيامة المجيدة  -الساعة  73:24في 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)
And when they came nigh to Jerusalem, unto
Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he
sendeth forth two of his disciples, And saith unto
them, Go your way into the village over against you:
and as soon as ye be entered into it, ye shall find a
colt tied, whereon never man sat; loose him, and
bring him. And if any man say unto you, Why do ye
this? say ye that the Lord hath need of him; and
straightway he will send him hither. And they went
their way, and found the colt tied by the door
without in a place where two ways met; and they
loose him. And certain of them that stood there said
unto them, What do ye, loosing the colt? And they
said unto them even as Jesus had commanded: and
they let them go. And they brought the colt to Jesus,
and cast their garments on him; and he sat upon
him. And many spread their garments in the way:
and others cut down branches off the trees, and
strawed them in the way. And they that went before,
and they that followed, cried, saying, Hosanna;
Blessed is he that cometh in the name of the Lord
Blessed be the kingdom of our father David, that
cometh in the name of the Lord: Hosanna in the
highest.And Jesus entered into Jerusalem, and into
the temple: and when he had looked round about
upon all things, and now the eventide was come, he
went out unto Bethany with the twelve
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 at514/969-2205 or
Mr. Kabi Yousif at514/692-9990. We appreciate
greatly your financial support to cover the expenses
of the newly purchased Xerox color machine.
The 5th edition of the orient festival is coming soon!
This year the festival will be held from July 15th to
the17th 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
Consulting Committee:
The board of directors announces the establishment
of 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.

Our plate collect for Sunday the 10, 04, 2011, was
($1028)
Easter Dinner:
The board of directors is inviting you for an Easter
dinner at restaurant “Layaly Beirut”, Sunday the 24th
of April 2011. At four O’clock in the afternoon. For
adults the price is ($30) thirty dollars and children
over five years old is ($15) fifteen dollars. For further
information please see Mr. Chamoun Asmar at
(450)979-8378 or Mr. Youseph Danho at (514)5737027.
Sunday the last at the Syriac Brotherhood’s regular
meeting, they discussed the Holy Cross and the pain
in our lives. Later they listened carefully few words
from His Eminence about the same topic.
Last week Mr. Moufid Saliba Adam, the young
gentlemen
from
Lebanon
announced
his
engagement to Miss Sindos Khoury. Our sincere
congratulations.
There was a continuous (24 hrs) twenty four hours
prayer at our churches, St. Jacques of Nisibis in
Montreal and St. Barsoum in Toronto, which was
called by His Eminence Archbishop Elia Bahi. The
congregation experienced the amiable sharing of
prayers in the presences of our Lord Jesus Christ and
they experienced its impact and its blessings in their
lives. The theme of the occasion was repentance,
renewal, growth of our Syriac Churches in Canada
and the unification of all Christian Churches around

the globe. It concluded last Friday at five O’clock in
the morning.
Coming Tuesday and the Tuesday after, the Bible
study session will halt temporarily for the occasion of
the Week of Passion. It will resume Tuesday the 3rd of
May 2011. Last Tuesday, His Eminence conducted an
interesting dialogue on the role of prayer in our daily
lives since childhood, followed a jovial bundle of
hymns. We wish you all a Happy Easter.
The board has decided to open a summer camp
during the months of June and July for children of (5 12) five till twelve years old. For further information
and registration please see Mr. Elias Kawmi the
secretary of the board. To serve our children
adequately volunteers are needed and welcomed.
Last Saturday Qenshrine presented its special
evening contemplation; the resurrection and the
passion of Jesus Christ. The Theme was “Towards the
Golgotha”, the children presented few spiritual
dramas, chants and prayers under the supervisions of
their conscientious mentors, demonstrated the stages
that our Lord walked toward the Golgotha.
On Good Friday we shall distribute the seasonal Had
b-Shabo the fourth edition. It contains article about
the crucifixion and the resurrection and also few
articles about our parish and about our people. As
you know it is distributed free of charge, but any
donations are much appreciated.
We present our sincere thanks to a gentleman who
donated one hundred dollars ($100), to a lady who

donated ($50) fifty dollars and to Mr Tuma Cermi who
donated ($40) forty dollars towards Had b-Shabo
and the newly purchased printing machine.
His Eminence Archbishop Mor Julius Kuriakose: Passed
away on Aril 9, 2011 in India. He was born on 6 July
1933. He grew up in the parish of St. Istephanos –
Canaanites, today is the headquarters of the parish
of St. Gregory. He studied theology at Manginikara,
and he was ordained as deacon in 1955 and in1958
as a priest, by the late Mar Julius Elias Qoro. From
1958 1962 he served in the Church of Saint George in
Mangalore. From 1962 to 1984 he served at the
Church of our Lady at Samhasana. On 22 December
1990 His Holiness Patriarch Zakka ordained his a
monk. On 27 September 1998 his Holiness Patriarch
Zakka ordained him as bishop. From 1984 to 2004 he
served as the first Secretary of our Patriarch.
Between 2004 - 2011 he was appointed as the
advanced Bishops of the churches of India. His
Eminence was the holder of several honorary
doctorate degrees in philosophy and theology. May
almighty have mercy upon his soul and his memory
be in our minds ever forever.
One moment please:
You are invited, tonight, Sunday, to participate in the
prayer of (Nahira –)“ ;)ܢܗܝܪܐit is a Syriac Word that
means the lights”. Therefore you are invited to
remember the parable of the wise and foolish virgins,
which was said by our Lord Jesus Christ in his Gospel.
The Church reaffirms today and recalls in depth the
lessons learned in Nahira prayers. The option is to
each one of us according to our will and liberty: do
we want to be in line with those foolish who did not

properly prepare to receive the bridegroom? Or we
want to be in line with those wise virgins, filled their
lanterns with the oil of the Holy Spirit, in order to merit
the access to the throne of His grace and live forever
with the bridegroom?
The story of the issue:
Furnished by Mrs. Victoria Ozçelik
In 1989, an earthquake devastated Armenia, killing
over 25 thousand people during several minutes, and
it turned the whole region into ruins.
There lived a farmer with his wife, his home was
effected but did not fall, after comforting his wife, he
ran off towards the primary school where his son was
attending, situated at the devastated central village,
when he arrived to the school building, he was
chocked and stunned seeing the building turned to
rubble. But he remembered telling his son
repeatedly: “Whatever my dear son happens, I'll
always be there for you”, bewildered tears began
rolling over his cheeks.
At this very moment before even wiping his tears, he
focussed at the rear end of the building where the
school room of his son might have been, within
minutes he rushed to the spot kneeled and started
digging. The other parents in despair and anguish
tried to pull him away telling him; “It is too late, they
all died by now”. His only answer to them was: “will
you help me?” and continued digging and removing
stones. The firemen arrived and asked him to stop,
explaining to him by doing so you might ignite fire. He
raised his head and answered to them too: “Will you
help me?” The police men game thinking he has lost
his mind and they told him: “By digging you might
cause more demolition and danger.” In fury he

screamed to all: “Either you help me digging or leave
me alone.” Indeed they left him alone. It is said that
he continued non-stop digging for over thirty seven
hours with his bleeding hands. Later when he
removed a boulder it emerged a large hole. He
shouted through this hole: “Armand.” From the other
end his son’s voice responded: “Here I am Father, I
told my friends not to be scared, my father will come
and save me and you, that is what he promised, no
matter what, he will be beside me.”
Fourteen students died, thirty three were saved. If the
rescue efforts were delayed few hours, they would
have all died no exception. The old man the father
was submitted to the hospital. After few weeks he
was released. Presently he is retired, living with his
wife and his engineer son who keeps telling him:
“whatever happens, I shall be always beside you.”
Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacque
Syriac 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 site which is
supervised by Father Kamil Ishak at:
www.syrianorthodoxchurch.com

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عف كنيسة مار يعقوب النصيبيني
 لممراجعة التصاؿ مع األخ يعقوب.لمسرياف األرثوذكس في مونتريػاؿ
٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙٓ ٗٔ٘ واألخ كابي يوسؼ-ٖ٘ٙٛٛٓٗ ىاروف

بإمكانكـ مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة اللكتروني بإشراؼ األب

www.syrianorthodoxchurch.com كميؿ اسحؽ

