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مشاهد من غداء نصف الصوم

حكمة العدد :ما دام في السماء من يحميني ،فليس في األرض من
يكسرني.
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األحد السادس من الصوم ،شفاء األعمى

النص اإلنجيلي (يوحنا :)11-1 :9
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آية العدد والتعليق عليها :بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم

(اش.)11 :03

عندما تثق أن كل األشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون اهلل ،سوف
تحصل على الهدوء الالزم لحياتك .وعندما ال تدع الشمس تغرب على

غيظك ،سوف تحصل على الهدوء المطلوب .وان زادت عليك األثقال
والهموم والتجارب القاسية ،وبدأت تشعر بعدم القدرة على ضبط النفس

أرجوك اجلس عند قدمي السيد واطلب منه معونة ورحمة .اطلب سالمه
ليحل فيك فيطرد كل خوف ويبث الطمأنينة .حينئذ تردد قول الرب
للرسول بولس " :تكفيك نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل".

قصة العدد :أنا هو(عن صفحة يسوع المسيح صخرة خالصنا)
يكرر الجنرال سؤاله للمرة الثالثة :من الذي كان يسبب المشاكل في الفترة

الماضية ،واال سأعاقب الجميع بأشد عقوبة؟ يخرج جون ،الجندي

الضعيف الجسد ليقول :أنا هو يا سيدي .الجنرال :يا جون أنا أعرف

أنك لست أنت الفاعل .يؤكد جون :أنا هو يا سيدي .الجنرال :هل
المسبب .جون :أنا متأكد يا سيدي
تستطيع احتمال العقوبة عن الشخص ُ

سأتحمل أي عقاب .ويأمر الضابط الحرس بجلد جون على ظهره ،ويبدأ

الدم بالتطاير من ضربات السياط .يخرج مارك من بين الجنود ليقول :أنا

هو الفاعل .دع جون وشأنه .الجنرال :ال يهم بعد اآلن يا مارك،
فصديقك حمل العقوبة عنك ،وليس من الجيد أن نجلدك فلن تكون هناك

قيمة لعقابه لو عاقبتك أيضاً.

ويدخل جون المشفى ،ويزوره مايك ويسأله بدموع :لماذا يا جون فعلت

هذا ،فأنا ال أستحق .جون :إن يسوع احتمل األلم ومات بدالً عني ،أفال
أحتمل أنا عنك بضع جلدات .مايك :ولكنك لن تحتمل ما أصابك.

جون :إن محبة يسوع تكفيني وتقويني ،أرجوك يا مايك تذكر أن يسوع

أيضاً ُجلد عنك .وصمت جون ..لقد مات أيضاً.
إخوتنا األحباء :هذا ما صنعه يسوع ،لقد حمل آثامنا ووضع اهلل عليه
كل خطايانا لنكون مبررين أمام اهلل وبال عيب .أرجوك تذكر عمل اهلل
ولك القرار .فيسوع ما زال يقرع على باب قلبك ويطلب الدخول فال تقسي

قلبك وافتح له الباب .فهو أمين وصالح والى األبد رحمته.
تقويم الكنيسة السريانية:

 +يوم  62نيسان ُيصادف :جمعة األربعين.

تُسمى كذلك بمناسبة مرور أربعين يوماً على الصيام الذي يسبق عيد
القيامة ،وهو بحسب ماجاء في الكتاب المقدس أن مخلصنا يسوع
المسيح بعد أن اعتمد من يوحنا ،أخرجه الروح إلى البرية ،وكان هناك

في البرية أربعين يوماً يجربه الشيطان ،وكان مع الوحوش والمالئكة
تخدمه ،ويذكر لنا اإلنجيلي متى أنه صام أربعين نها اًر وأربعين ليلةً،
المجرب ليجربه(متى .)13 -0: 4
وعندما جاع أخي اًر تقدم إليه
ِّ

فجمعة األربعين هي ذكرى هذه التجارب التي تقوي الصائم ،لكي يكمل

جهاده الروحي نحو حياة أفضل مع المسيح (عن موقع مطرانية حلب).

 +يوم  62نيسان سبت إقامة لعازر.
مواعيد هامة:

 +بسب سفر نيافة المطران إلى تورنتو وأسبوع اآلالم وعيد القيامة
تتوقف اجتماعات الكتاب المقدس في خالل األسابيع الثالثة القادمة
وتعود إن شاء اهلل يوم الثالثاء  21أيار.

 +صحيفة سالم اهلل (شلوميل) يسرها أن تدعوكم إلى:
أوالً :احتفالية تكريمية خاصة بالسيدات بمناسبة عيد األم تقام في السابعة

من مساء يوم االثنين  23أيار  1023في صالة الروم الملكيين

(خرياطي) ـ ـ شارع األكادي.

ثانياً :احتفالية عائلية لدعم إخوتنا المحتاجين في سوريا .يحييها الفنان

رازق سعيد القادم من السويد وذلك في التاسعة من مساء يوم الجمعة 20

أيار  1021في صالة مار يعقوب ـ ـ هنري بوراسا .وتتضمن مجموعة
من الفقرات المنوعة.

لحجز البطاقات لالحتفاليتين ،ولمزيد من التفاصيل االتصال مع كابي
يوسف على الرقم .421-291-9990

أحزاننا:

 +اليوم األحد ُيقام جناز السنة للمرحوم الشماس يوسف أوزجليك .للفقيد
الرحمة ،ولعائلته الصبر والسلوان.

 +اليوم األحد ُيقام الجناز السنوي للمرحومة مينا بويجي ،والدة السيد
جورج بويجي .للفقيدة الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.
أفراحنا :اليوم األحد ُيحتفل بعمادة الطفل ألكس البير ابن سالبي زيتونيان
للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب يسوع في حياته
وجورج سكر .تهانينا ُ
مدى الدهر.

أخبار متفرقة:
 +األحد الماضي أقامت لجنة السيدات في كنيستنا غداء نصف الصوم
ببركة حضور نيافة المطران وكاهن الرعية وعدد كبير من أبناء الرعية

الذين التقوا معاً بالحب ،وخرجوا شاكرين اللجنة على تعبها ومتمنين
تكرار مثل هذه اللقاءات.

 +من يود الحصول على شمعة أحد الشعانين لألطفال األحباء.
االتصال مع السيدة الفاضلة فهيمة تنورجي (أم حنا).
 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  21نيسان .$)2004( 1023
ونشكر السيدة فهيمة ايشو لتبرعها إلى حاد بشابو بمبلغ(.)$10

لحظة صدق مع النفس (في زمن الصوم):
هل فكرت بذاك الذي صام في البرية القاحلة؟ هل اختبرت تلك التجارب

القاسية من إبليس إلنسان جسده منهك ،ألنه لم يتناول الطعام منذ

أربعين يوماً؟ بالتأكيد الشدة تختلف ،وما مر مع يسوع ،لم ولن يمر على
أي إنسان ،ورغم أننا نعاين الضيقات ونعبر في وادي ظل الموت

ونرتكب العديد من الخطايا التي صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا الحي.

لكن الفرصة ال تزال سانحة دائماً ،وخاصة في زمن الصوم لكي نواجه

إبليس ومكائده .نرد عليه بجرأة وثبات :ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان،

بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل ،فنسرع نحو كلمة الرب نتأمل بها بعمق،

ونسعى جاهدين لنسلك وفقاً لها.

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 نوعاً ما لكي نشارك

إخوتنا هناك معاناتهم من خالل صلواتنا الدائمة ،وبإرسالنا تقدماتنا

المادية لترسم البسمة على وجوه األطفال الخائفة ،وتبعث الرجاء في

نفوس الكبار المتألمة .وكل عام وأنتم بخير ونعمة.
أخبار مسيحية :زمن الشهداء لم ينته

أكد قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس األول خالل قداسه اليومي
في الفاتيكان ،أن أعداد الشهداء المسيحيين اليوم تفوق أعدادهم في

القرون األولى للكنيسةُ ،مشي اًر إلى أن القسم األكبر منهم يذهب ضحية
الوشاية التي هي من "عمل الشيطان" .وتابع البابا قائالً:
" زمن الشهداء لم ينته ،وفي الكنيسة أعداد كبيرة من الرجال والنساء
الذين يتعرضون للوشاية ،وُيضطهدون ،وتقتلهم الكراهية ليسوع ".

سؤال العدد :ماهي أولوياتك في الحياة؟
صباح الورد :إلى أخينا الغالي فريد ملكو
لقد اشتقنا لك ،كما نحمداهلل لعودتك بالسالمة من الواليات المتحدة لتتابع
رحلة العالج من المرض العضال الذي تعانيه وتواجهه بإيمان وصبر

وثقة بعمل روح اهلل القدوس ،وبقدرة الطبيب األعظم سيدنا يسوع المسيح
القادر أن يغفر الخطايا ويشفي النفوس واألجساد .تقبل محبتنا وتقديرنا

واعجابنا باتكالك على عمل ربنا العجائبي.

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  12:21في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 28 Avril, Célébration de la Semaine Sainte.
(20h00, à l’église St-Maxime, Laval).
األحد  22نيسان – الناهيرة الساعة  12:11مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Lundi 29 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

اإلثنين  29نيسان الساعة  12:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mardi 30 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

الثالثاء  21نيسان الساعة  12:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 1 Mai, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00,
au centre communautaire, H. Bourassa).

األربعاء  1أيار الساعة  12:11مسا ً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
 12:11مسا ً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  12:11مسا ً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  11:11ليالً 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  12:21في 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 (John 9: 1-11):
Now as Jesus passed by, He saw a man who was blind from birth.
And His disciples asked Him, saying, “Rabbi, who sinned, this man or
his parents, that he was born blind?” Jesus answered, “Neither this
man nor his parents sinned, but that the works of God should be
revealed in him. I must work the works of Him who sent Me while it
is day; the night is coming when no one can work. As long as I am in
the world, I am the light of the world.” When He had said these
things, He spat on the ground and made clay with the saliva; and He
anointed the eyes of the blind man with the clay. And He said to him,
“Go, wash in the pool of Siloam” (which is translated, Sent). So he
went and washed, and came back seeing. Therefore the neighbors and
those who previously had seen that he was blind[b] said, “Is not this
he who sat and begged?” Some said, “This is he.” Others said, “He is
like him.” He said, “I am he. Therefore they said to him, “How were
your eyes opened?” He answered and said, “A Man called Jesus made
clay and anointed my eyes and said to me, ‘Go to the pool of Siloam
and wash.’ So I went and washed, and I received sight.”
Today’s Verse and Comment: In quietness and trust is your
strength (Isaiah 30:15)
When you trust that all things will work for the good of those who
love God, you will get the peace of mind you need for your life. When
hardships, worries and calamities mount up in our life, and when you
feel you cannot control yourself anymore, please bow on your knees
in front of the Lord and ask for his help and grace. Ask for His peace
to fill you and get rid of any fear. Then you will be repeating what St.
Paul said: “your grace is enough, as power is perfected in weakness”
Story of the Day: I am Him (from Jesus Christ is the rock of our
salvation webpage)
The general kept repeating for the third time: “Who did all this? Who
is the reason for all this trouble? If you don’t tell me, I will punish you
all!”. From behind the lines, the small soldier John comes up saying:
“Sir, it was me.” The general replied: “John, I know it is not you.” But
John insisted it was him. The general said: “Can you even endure the
punishment on behalf of the troublemaker?” John answered
confidently: “Sir, I am sure I can endure any punishment.”
Here the general gave his orders to his men to whip John on his back.
As blood splashed out of John’s bad, Mark stepped out saying: “It was
me! Leave John alone”
“It does not matter anymore, Mark,” answered the general, “as your

friend has carried your punishment on his shoulders, and I am no way
going to whip you too because there will be no value of punishing
both you and him.”
On that day, John was transferred to the hospital. Mark visited him
and said with tears:”John, why did you do that? I do not deserve this
good treatment!”
“Jesus has carried your pain and mine, and died on the cross on your
and my behalf,” answered John, “can’t I endure a few whips on your
behalf?” Mark: “But you will not survive it!”
John said: “The love of Jesus suffices and strengthen me. Please
Mark, remember that Jesus got whipped on our behalf.” John went
into silence and continued: “and He died too.”
Dear Brothers: This is what Jesus did for us; he carried our sins on
His back. God put all of our sins on Him to redeem us all in front of
God. Please remember God’s work, and decide accordingly: Are you
going to open the door to Jesus to enter your heart? He is continuously
knocking on your door, and he is faithful and his grace is everlasting.
Syriac Orthodox Church Calendar
+ April 26th, 2013 is the Friday of Forty Days
It commemorates the fortieth day of lent, in which we fast for forty
days taking an example in our Lord Jesus Christ, who, according to
the bible, after got baptized went to the wilderness, where he fasted
for forty days being tested by Satan while angels were serving him.
The bible according to Matthew tells us that after the Lord fasted for
forty days and nights, he became hungry and then the tempter came to
test him (Matthew 4:3-10).
Therefore, the Friday of the Forty Days is a memory of these
temptations that strengthen the believer to complete their spiritual
journey and win in their spiritual fight towards a better life with Christ
(Reference: Aleppo Parish’s website)
+ April 27th, 2013 is the memory of the raising of Lazarus
Important Dates: As his eminence the archbishop will be away in
Toronto, and because of the Holy Week and Easter, the bible study
meetings will be on hold for three weeks, aiming for them to be
resumed on May 14th.
Activities of the Institutions of St. Jacob Al-Nasibini Church:
Our Sad News
+ Today the Sunday is the annual memorial service for the late

Deacon Yousif Ozcelik. We pray for mercy for the deceased and long
life and patience for his family.
+ Today the Sunday is the annual memorial service for the late Mrs.
Mina Boyaji, mother of Mr. George Boyaji. We pray for mercy for the
deceased and long life and patience for her family.
Our Happy News
+ Today the Sunday is the baptism of baby boy Alex Albert, son of
Salbi Zaytonian and George Sukkar. We congratulate the baptized boy
and his parents, praying that the light of the Lord may shine upon him
for his entire life
Miscellaneous News
+ Last Sunday, the Ladies Auxiliary prepared a lunch at our church
celebrating the midlent, attended by His Eminence the Archbishop,
our parish’s priest and a good number of our parishioners, who
enjoyed the meal and the fellowship in love and joy, all being
appreciative to the Ladies Auxiliary for their efforts, looking forward
to further activities.
+ Whoever would like to get their children candles for Palm Sunday,
please contact Mrs. Fahima Tannourji (Um Hanna).
+ Plate collection for Sunday April 14th, 2013 was $1075. We would
like to thank Ms. Fahima Esho for donating $20 for Had Bshabo
A Moment of Honesty with Ourselves (During Lent)
Have you ever thought of that who fasted in the wilderness? Have you
thought of the hard temptations from Satan that this hungry man
suffered? Of course it is different in this day and age, but no one has
or will experience what Jesus passed through. Although we go
through difficult times, and walk in the valley of the shadow of death,
making many sins that separate us further from God, there is still a
chance to face Satan and his plans with fasting. We stand firmly and
say: Man shall not live on bread alone, but on every word that comes
from the mouth of God. Let’s have that passion to listen and meditate
deeply in the words of God, struggling hard to live according to his
will and teachings.
Grace not Sacrifice
Easter is on the doors, and our brothers and sisters in Syria are living
in crisis, on 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.
Christian News: Age of martyrs is not yet over
“More Christians were martyred in the 20th century than all other
centuries combined”, Pope Francis I stressed, pointing out that most
of them are victims of calumny which is the “work of Satan.”
Pope Francis I, in his daily Mass held at Saint Marta in Vatican,
emphasized repeatedly on Christian Martyrs before a crowd of around
80 thousand persons, who rallied in St Peter's square.
“The Church has many men and women who are maligned through
calumny, who are persecuted, who are killed in hatred of Jesus, in
hatred of the faith”
Question of the Day: What are your priorities in life?
Have an Awesome Morning: To our dear brother Mr. Farid
Melko
We have missed you. We thank God that you safely came back from
the U.S. to resume the treatment of your illness that you face in faith,
patience and confidence in the work of the Holy Spirit and in the
abilities of the greatest doctor our Lord Jesus Christ who can forgive
the sins and cure the souls and bodies. Please accept our love and
appreciation in the way you depend on God’s miraculous work as you
face your calamites.

:لقطة العدد

مشاهد من غداء نصف الصوم

