ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :يوحنا )31–24 :20
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اء َي ُسوعُ .فَقَا َل لَهُ التَّالَ ِمي ُذ َ
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ََ
ِ
ِ
اب ُم َغلَّقَةٌ،
اء َي ُسوعُ َواأل َْب َو ُ
تَالَمي ُذهُ أ َْي ً
وما َم َعهُ ْمَ .ف َج َ
ضا َداخالً َوتُ َ
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ك َأرَْيتَني َيا تُ َ
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اهلل،
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َن َي ُسو َ ُ َ َ ُ ْ ُ
ِ
اس ِم ِه.
َولِ َك ْي تَ ُك َ
آم ْنتُ ْم َح َياةٌ بِ ْ
ون لَ ُك ْم إ َذا َ
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األحد الجديد

التأمل اإلنجيلي:

بعد ثمانية أيام أي في يوم األحد التالي كان تالميذه أيضاً داخالً في نفس الظروف
السابقة  -األبواب مغلقة ،والشيء الوحيد الذي كان مختلفاً أن توما كان معهم ،فجاء

يسوع وقال "سالم لكم" والسالم هنا خاص برد نفس توما وعدم وجود شخص متشكك

في قيامة الرب وسط الجماعة .كان مجيئه في هذه المرة من أجل توما ،يقول لتوما

"هات اصبعك إلى هنا" ،سيكون األمر نعمة متنازلة مع البقية ،مع أولئك الذين
يطلبون عالمات وأدلة قبل أن يؤمنوا ،سيقفون عندئذ خجلين أمام الدليل الظاهر.
وسيكون لهم عند رجوعه سالم .تغير توما في لحظة ،وتحول الشخص المتشكك إلى

ساجد ،ولم يعد هناك ضرورة لكي يضع توما إصبعه في أثر المسامير أو يده في

جنب الرب ،زالت شكوكه تماماً وحلت محلها كلمات اإليمان بالرب المقام .ويخاطبه
ليس كالسيد فقط بل كاهلل إلهه ،وكما كان األمر مع توما هنا إذ اعترف بالهوته

اعترافاً كامالً هكذا سيكون األمر مع البقية في الملكوت " وهنا يبرز غرضان –

أولهما وأهمها  -مجد شخص الرب "أن يسوع هو المسيح ابن اهلل" ،والثاني "لتكون

للمؤمنين حياة باسمه" .وان كانت رؤية األشياء التي رآها التالميذ امتيا اًز عظيماً
ولكن اإليمان بغير رؤية أفضل ،والنعمة تعطي الذين لم يستطيعوا أن يروا أو

يسمعوا حياة جديدة.
 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على وفاة المرحوم بهنان حنا
طبو والمرحوم أنطون الياس طبو ،المرحوم بهنان هو شقيق السيد ريمون طبو

والمرحوم أنطون ابن عمه ،نقدم إلخوتهم وعائالتهم التعازي الحارة ولكل األهل

واألقارب الصبر والسلوان.
المجلس الملي:

 +بمناسبة مرور مائة عام على المجازر فلقد قررت لجنة سيفو اإلنضمام إلى مسيرة
أوتاوا بالتنسيق مع لجنة التنظيم األرمنية وذلك يوم  12نيسان  .1025ولكي نظهر
اإلحترام والوفاء لذكرى أجدادنا علينا اإلنضمام وبأعداد كبيرة وخاصة أن شعبنا
يتجرع كأس سيفو جديد في شرقنا الحبيب .الرجاء التأكيد على حضوركم من خالل

إتصالكم مع األشخاص المنظمين  :يعقوب طباخ  514-516-7682أو عبود زكو

.514-663-7529

برنامج سيفو 011 -

صباحا ينطلق الوفد المشارك بالمسير في أوتاوا
حفل االفتتاح يوم الجمعة  42أبريل 4102

في صالة كنيسة مار يعقوب النصيبيني على  2735هنري بوارسا

 08:00كلمة االفتتاح :نيافة المطران مار أثناسيوس إيليا باهي وينوب عنه كاهن
الرعية حضرة األب كميل اسحق.

 08:15كلمة الترحيب من قبل مجلس الملي يلقيها السيد يعقوب طباخ
 08:30فيلم وثائقي عن المذابح (السيد فهمي صومي)
 08:45قصيدة باللغتين السريانية والعربية يلقيها األستاذ نوري إيشوع
 09:00كلمة لجنة السيدات .السيدة د .ليندا وانيس
 09:10مقدمة بالفرنسية عن لجنة الشباب يقدمها إيدي عبد النور.
 09:20عرض باالنجليزية مقدمة من قبل جانيس زكو

 09:30محاضرة عن مجازر سيفو يقدمانها السيدة حياة حنا واألستاذ نوري إيشوع
 10:30اختتام فعاليات اليوم األول وتسجيل المالحظات
السبت  42أبريل  : 4102القسم األول

 11:00كلمة ترحيبية من قبل لجنة  Sayfoيلقيها السيد يعقوب طباخ
 11:15عرض لمركز قنشرين للتربية المسيحية بإشراف السيدة كاترين حنا
 11:30عرض لمدرسة اللغة السريانية بإشراف السيدة بسيمة كريم

 12:00تظاهرة في الهواء الطلق داخل أرض مار يعقوب مع األعالم والالفتات.
 01:00ندوة مع أفالم وثائقية يقدمها السيد فهمي صومي تليها أسئلة مفتوحة.
 02:00كلمة شكر وتسجيل المالحظات مع تقديم السندويشات.
القسم الثاني:

ريسيتال من إعداد وتقديم األب كميل اسحق مع جوقة الكنيسة بمشاركة جمع من
مساء:
سيقدم في كاتدرائية المخلص الساعة السابعة
الكنائس الشرقية في مونتريـالُ .
ً
الكائن على  10025 Boul. De l’Acadieاألحد  42أبريل  12:30 4102قداس

إلهي لذكرى ضحايا  Sayfoفي كنيسة سانت مكسيم يحتفل به األب كميل إسحق.

نشكر جهود اللجنة وجميع المشاركين والحضور

Sayfo -100
À la mémoire de nos martyrs, victimes du génocide chrétien
Vendredi le 24 Avril 2015
Lieu: 4375 Boul. Henri-Bourassa O, St Laurent
20:00 Prière et bénédiction de l'assemblée par le Prêtre Kamil Ishak
20:15 Mot d'ouverture par M. Yacoub Tabbakh .
20:30 Film documentaire sur les Massacres syriens par Fahmi Saoumi
20:45 Poème en Syriaque et Arabe par Nouri Eichou
21:00 Récits sur Sayfo en arabe par Sahar Parikan, en français par
Eddy Abdelnour et en anglais par Janice Zako
21:30 Témoignage sur la tragédie vécue par nos ancêtres par Mme.
Hayat Hanna & M. Nouri Eichou
Samedi le 25 Avril 2015
Lieu: 4375 Boul. Henri-Bourassa O, St Laurent
11:00 Participation de Le Centre de Catéchèse Kineshrine avec leur
professeur Catherine
11:30 Présentation de l’école de langue Syriaque avec leur
enseignante Basima
12:00 Manifestation dans la cour de notre Centre avec des affiches et
des drapeaux
13:00 Documentaire et Séminaire avec Fahmi Saoumi, suivi par une
période des questions
Samedi le 25 Avril 2015
Lieu: Cathédrale St-Sauveur située au 10025 Boul. de l’Acadie
19:00 Récital par la chorale de notre Église et d’autres Églises
Orientales, dirigé par le Prêtre Kamil Ishak
Dimanche le 26 Avril 2015
Lieu: Église St- Maxime. 3700 Rue Lévesque ouest
12:30 Messe Commémorative pour les victimes de Sayfo à ce jour

 لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف+
www.SyrianOrthodoxChurch.com األب كميل إسحق

