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أحد القيامة

آية العدد :احمموا بعضكم أثقال بعض ،وهكذا تمموا ناموس المسيح.
(غالطية.)6:2

حكمة العدد :كمما اقتربت من يسوع ،كمما قل احتياجك لتزكية نفسك.

النص اإلنجيمي( :متى )15-1 :62
ِ ِ
ُخ َرى
ت َم ْرَي ُـ اْل َم ْج َدلِيَّةُ َو َم ْرَي ُـ األ ْ
اء ْ
َوَب ْع َد الس َّْبت،ع ْن َد فَ ْج ِر أ ََّو ِؿ األ ْ
ُسُبوِعَ ،ج َ
ِ
ِ
ِ
ت ،أل َّ
الر ِّ
َّما ِء
َف َمالَ َؾ َّ
يمةٌ َح َدثَ ْ
ب َن َز َؿ م َف الس َ
لتَْنظُ َار اْلقَ ْب َرَ .وِا َذا َزْل َزلَةٌ َعظ َ
ِ
اء وَد ْحرَج اْل َح َجر َع ِف اْل َب ِ
اف َم ْنظَ ُرهُ َكاْل َب ْر ِ
ؽ،
ابَ ،و َجمَ َس َعمَ ْيوَ .و َك َ
َ
َو َج َ َ َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
اب
َج َ
ص ُاروا َكأ َْم َوات .فَأ َ
اسوُ أ َْب َي َ
اس َو َ
ض َكالثْم ِج .فَم ْف َخ ْوِفو ْارتَ َع َد اْل ُح َّر ُ
َولِ َب ُ
طمَُب ِ
َعمَ ُـ أََّن ُك َما تَ ْ
ؾ َوقَ َ
اْل َمالَ ُ
اف َي ُسوعَ
اؿ ِلْم َم ْأرَتَْي ِف":الَ تَ َخافَا أ َْنتُ َما ،فَِإِّني أ ْ
اؿ! ىمُ َّما ْانظُ ار اْلمو ِ
ض َع الَِّذي
اـ َك َما قَ َ َ
صمُ َ
اْل َم ْ
َ َْ
وب .لَ ْي َس ُى َو ىيَُنا،ألََّنوُ قَ َ
ِِ
ِ ِ ِِ ِ
الر ُّ
اـ ِم َف
اف َّ
ب ُم ْ
َك َ
ضطَ ِج ًعا فيوَ .وا ْذ َى َبا َس ِر ً
يعا قُوالَ لتَالَميذه :إَّنوُ قَ ْد قَ َ

األَمو ِ
اتَ .ىا ُىو َي ْسبِقُ ُكـ إِلَى اْل َجمِ ِ
ت لَ ُك َما".
يؿُ .ى َنا َ
ؾ تََرْوَنوَُ .ىاأ ََنا قَ ْد ُقْم ُ
ْ
َ
َْ
ٍِ ِ
ٍ
فَ َخرجتَا س ِر ِ
ضتَْي ِف لِتُ ْخبِ َار تَالَ ِمي َذهُ.
يعا م َف اْلقَْب ِر بِ َخ ْوؼ َوفَ َرٍح َعظيـَ ،راك َ
ََ َ ً
ِ
طمِقَتَ ِ ِ
ِ
اؿَ ":سالَ ٌـ لَ ُك َما".
يما ُى َما ُم ْن َ
اى َما َوقَ َ
اف لتُ ْخبِ َار تَالَمي َذهُ إِ َذا َي ُسوعُ الَقَ ُ
َوف َ
اؿ لَيُ َما َي ُسوعُ":الَ تَ َخافَاِ .ا ْذ َى َبا قُوالَ
فَتَقَ َّد َمتَا َوأ َْم َس َكتَا بِقَ َد َم ْي ِو َو َس َج َدتَا لَوُ .فَقَ َ
اؾ يروَننِي" .وِفيما ىما َذ ِ
ِِ
ِ
اى َبتَ ِ
اف إِ َذا
ِإل ْخ َوتِي أ ْ
َ َ َُ
َف َي ْذ َىُبوا إلَى اْل َجميؿَ ،و ُى َن َ َ َ ْ
ِ
قَ ْوٌـ ِم َف اْل ُح َّر ِ
اف.
اءوا إِلَى اْل َمِد َين ِة َوأ ْ
اء اْل َكيََنة بِ ُك ِّؿ َما َك َ
َخ َب ُروا ُرَؤ َس َ
اس َج ُ
ِِ
َعطَوا اْلعس َكر ِف َّ ِ
ُّ
يف:
فَ ْ
ضةً َكث َيرةً قَائم َ
اجتَ َم ُعوا َم َع الشُيو ِخَ ،وتَ َش َاوُرواَ ،وأ ْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
اـَ .وِا َذا ُس ِمعَ ذلِ َؾ ِع ْن َد اْل َوالِي
"قُولُوا إِ َّف تَالَمي َذهُ أَتَ ْوا لَْيالً َو َس َرقُوهُ َوَن ْح ُف ن َي ٌ
فََن ْحف َنستَع ِطفُو ،وَن ْجعمُ ُكـ م ْ ِ
َخ ُذوا اْل ِف َّ
وى ْـ،
يف" .فَأ َ
ضةَ َوفَ َعمُوا َك َما َعمَّ ُم ُ
ط َمئِّن َ
ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ
اع ى َذا اْلقَو ُؿ ِع ْن َد اْل َيي ِ
ود إِلَى ى َذا اْل َي ْوِـ.
فَ َش َ
ُ
ْ

تعميق عمى النص اإلنجيمي :القيامة إعالف لمغمبة التي نناليا بربنا يسوع
المسيح .ىي عبور مف ظممة الخطيئة إلى نور الخالص .الرب يسوع
قاـ عف غير استحقاؽ منا ،وال ألمر جيد فعمناه ،بؿ ألنو ىو قد أحبنا

أوالً .قاـ يسوع لكي نقوـ معو مف جديد .القيامة صوت مف الرب يقوؿ:
ىاأنا معكـ كؿ األياـ إلى انقضاء الدىر .صوت يعمنيا بثقة :أيف

شوكتؾ يا موت .أيف غمبتؾ يا ىاوية.

قصة العدد :جئت إليك ثالث مرات(.األخ صبحي بشارة عن االنترنت).
تقياً ،أميناً في عممو ،يتّسـ
كاف اإلسكافي القروي فيكتور محباً لمَّوّ ،
بالبشاشة والكرـ عندما يمتقي الناس .كاف يصرخ في بساطة قمب" :إليي

المحبوب يسوع! تشتاؽ نفسي إليؾ! أريد أف أراؾ! أود أف ألتقي بؾ يا

شيوة قمبي!" في إحدى الميالي رأى فيكتور حمماً ،يعده فيو السيد المسيح
بأنو سيزوره في اليوـ التالي .قاـ مف النوـ فرحاً ،وذىب إلى الغابة

القريبة منو ،وزيَّف بالزىور دكانو البسيطة التي ُيمارس فييا عممو ،وفييا
ويسبح المَّو متيمالً وىو يمارس عممو
يناـ ويطيو الطعاـ .كاف ُيصمّي
ّ
مترقباً مجيء مخمصو .عند الصباح رأى شيخاً بدت عميو عالمات

تحدث معو ،وبكؿ احتراـ سألو أف يستريح .جمس
التعب .في بشاشة ّ
الشيخ ،واذا باإلسكافي يتطمع إلى حذائو فيجده عتيقاً وميميالً ،ممموءاً
حذاء جديداً .اعتذر الشيخ ألنو ال يممؾ ثمف الحذاء،
ثقوباً .فأحضر لو
ً
أما اإلسكافي فسألو فقط أف يصمّي مف أجمو ويباركو .إذ فارؽ الشيخ

اإلسكافي ،بقي فيكتور يترقب مجيء الضيؼ اإلليي .واذا بسيدة متقدمة
ٍ
ببطء شديد .طمب منيا اإلسكافي أف تستريح ،ثـ
في األياـ تسير أمامو

أعده .فصارت تأكؿ وىي تشكره عمى
أحضر ليا بعضاً مف الطعاـ الذي ّ
صغير يبكي في الطريؽ،
اً
محبتو .وعند الغروب الحظ فيكتور صبياً

فذىب يسألو عف سبب بكائو ،فقاؿ لو الصبي بأنو ضؿ الطريؽ .وفي

ىدأ مف نفس الصبي ،وقاؿ لو إنو يعرؼ منزلو ،وترؾ
بشاشة مع حناف ّ

ُد ّكانو وانطمؽ مع الصبي الصغير ،وكاف يسرع في خطواتو خشية أف
يأتي السيد المسيح وال يجده .إذ ح ّؿ المساء أغمؽ فيكتور ُدكاّنو وجمس
يفكر ىؿ يأتيو السيد المسيح في المساء ،وماذا يفعؿ عندما يفتقده ،قاؿ

في نفسو":إني أغسؿ يديو وقدميو المتيف ثقبتيما المسامير .وأجمس عند

يدي!"
أقدـ لو كما فعمت مرثا طعاماً مف عمؿ َّ
قدميو ،كما جمست مريـ .و ّ
ٍ
عندئذ بدأ ُيعاتبو ،قائالً :لماذا
مرت ساعات ولـ يظير لو السيد المسيح.
َّ
أبطأت يا سيدي؟ لماذا لـ تُفرح قمبي بقدومؾ؟ فسمع صوتًا رقيقًا ييمس
تممت وعدي لؾ يا فيكتور .فقد جئت إليؾ اليوـ
في أذنيو قائالً" :لقد ّ
حذاء
جئت إليؾ في شكؿ شيخ منيؾ القُوى ،وقدمت لي
ثالث مرات.
ُ
ً
ٍ
جديداً ٍ
مت
بحب
جئت إليؾ في شكؿ سيدة متقدمة في السفّ ،
وقد َ
وبشاشةُ .
لي طعاماً مف عمؿ يديؾ .جئت إليؾ في شكؿ صبي تائوِ ،
وسرت

معي .عندئذ ركع فيكتور ،ورفع عينيو نحو السماء يقدـ ذبيحة شكر لمَّو
الذي يمتقي بو مف خالؿ المحتاجيف والتائييف!

أخبارنا:

غصت كنيستنا بالمؤمنيف الذيف حضروا قداس
 +يوـ األحد الماضي
ّ
عيد الشعانيف الذي ترأسو نيافة المطراف ايميا باىي .وعاونو األب كميؿ
اسحؽ .وفي ختاـ القداس شارؾ األطفاؿ في دورة الشعانيف .وعند

المساء شارؾ عدد جيد مف أبناء الرعية بصالة الناىيرة التي تجسد مثؿ

العذارى الحكيمات والجاىالت.

 +غداء عيد القيامة :المجمس الممي يدعوكـ اليوـ 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
(ٕٖٓ $ػ ػ ػ اإلقامة في غرفة لشخصيف) .و(ٓ $ٕٜػ ػ ػ اإلقامة في غرفة
ألربعة أشخاص) .واألطفاؿ تحت اؿٕٔ سنة (ٕ٘ٔ )$لمطفؿ األوؿ
تضمف االشتراؾ التنقؿ
و(ٕٓٓ )$لمطفؿ الثاني ضمف العائمة الواحدة .وي ّ
في بولماف حديث مع دليؿ سياحي .واقامة لميمتيف في فندؽ ثالث نجوـ
مع وجبة اإلفطار لميوميف .المزيد مف التفاصيؿ حوؿ الرحمة وبرنامجيا
ولمتسجيؿ الرجاء االتصاؿ بأسرع وقت ممكف مع األخويف مازف مواس

ٕٕ٘ٓ ٘ٔٗ-ٜٜٙ-كابي يوسؼ ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ
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.

 +يوـ الثالثاء الموافؽ ٖ أيار ٕٔٔٓ .تُستأنؼ سمسمة المقاءات الروحية
التي تقاـ في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

 +مفاجأة الصيف Camp de jour .لكؿ األطفاؿ األحباء مف
الخامسة ولغاية االثني عشر عاماً .المجمس الممي يدعوكـ لتسجيؿ

أطفالكـ في النادي الصيفي الذي ُيقاـ خالؿ شيري تموز وآب القادميف.
كما يعممكـ عف احتياجو لمشرفيف يخدموف في النادي .لمتسجيؿ ولممزيد
مف المعمومات االتصاؿ مع أميف سر المجمس األخ الياس قومي.

 +يوـ الجمعة العظيمة صدر العدد الفصمي الرابع مف مجمة حاد بشابو
وقد تركزت مواضيعو حوؿ أحداث الصمب والقيامة ،إلى جانب باقة مف
األخبار الرعوية .العدد يوزع مجاناً كالمعتاد ونقبؿ المساىمات المادية

لدعـ المجمة .مع الشكر لممؤمنة لتبرعيا بػ ٖٓ .$ومؤمنة ثانية لتبرعيا
بػ ٓ٘ $لممجمة .وقد بمغت واردات التبرعات لألسبوع الماضي ٘.$ٕٙ
تصويب :وردنا مف األخ سيموف غزاؿ أنو في التقرير المالي المنشور في
العدد الرابع مف مجمة حاد بشابو ،صفحة ٖٓ تكرر ذكر مبمغ الفوائد

مرة في أعمى الصفحة وأخرى في آخر التقرير .فالرجاء االعتماد عمى ما

ورد في آخر التقرير والغاء أرقاـ الفوائد التي وردت في مطمعو.

 +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 الفتتاح الميرجاف فمف

يجد لديو الرغبة والموىبة مف األعمار ما بيف ٗٔ و ٜٔيرجى مراجعة

لجنة الشباب .لمتسجيؿ ولمزيد مف المعمومات يرجى المراسمة عمى عنواف

البريد االلكترونيinfo@lefestivaldorient.com :

 +حازت شركة جادكو عمى الجائزة األولى في بناء المنازؿ السكنية
بقيمة (ٓٓ ٚ٘ٓ،ٓٓٓ0دوالر) في كييبؾ " "APCHQلمعاـ الخامس

عمى التوالي .حادبشابو تينىء األخ إدموف دوداغ وأوالده أندريو وكاروؿ
وتتمنى ليـ المزيد مف التقدـ والنجاح .كما يسرنا أف نعمف لمف ييمو

األمر ،أنو سيتـ بناء خمسة أبنية سكنية ضخمة عمى أرض في الفاؿ.
 +بمغت واردات الصينية يوـ أحد الشعانيف  ٔٚنيساف ( ٖٕٓٔ ).$

لحظة من فضمك :إف سألت أي إنساف يحضر إلى الكنيسة يوـ األحد
عف سبب حضوره .سيكوف الجواب المنطقي والطبيعي :لكي اُصمي؟

وعندما تدخؿ كنيستنا يوـ األحد وخاصة في أياـ األعياد يمفت نظرؾ

األصوات الصادرة مف الخمؼ .وعندما تعايف األمور تستغرب أنو ليس

صوت األطفاؿ .بؿ عبارات التحية والتينئة ،واألحاديث التي يفتحيا
األخوة الواقفوف في الخمؼ .والالفت أيضاً عدـ اىتمامنا لمفت نظر
بعضنا البعض لتالفي مثؿ ىذه العادات السمبية ،ولنفكر معاً ألف األمر

يتكرر كؿ عاـ ولـ نجد لو الحؿ المناسب حتى اآلف.

سريانيات :يوـ األحد األوؿ مف أيار ٕٔٔٓ يدعوكـ المجمس الممي في
كنيستنا لوضع إكميؿ الورد ،والمشاركة في الصالة التي تقاـ عمى أرواح

شيداء السرياف .وذلؾ في تماـ الساعة الثالثة عمى بارؾ ىنري بوراسا-
األكادي .وليكف ذكر شيدائنا السرياف األبرار مؤبداً.

 +يقوؿ مدير متحؼ الموفر أندريو باروت " :كؿ إنساف في ىذا العالـ لو
وطناف ،الوطف الذي ينتمي إليو وسوريا ".

صباح الورد :إلى أسرة مركز قنشريف لمتربية المسيحية التي قدمت يوـ
جسد خالليا
السبت قبؿ الماضي أمسية روحية بعنواف "نحو الجمجمة" ّ

أبناء المركز في عمؿ مسرحي جميؿ المراحؿ التي قطعيا الرب يسوع

في طريقو نحو الجمجثة .ىذا الجيد ال يجب أف يمر مرور الكراـ بؿ
يصمح أف يكوف قاعدة ىامة وخطوة بداية مباركة مف مرشدي المركز
ويحث
ليستمروا في زرع ىذه البذور الروحية في قموب األطفاؿ .بؿ
ّ
األىؿ عمى تقديـ كؿ الدعـ الالزـ مف خالؿ إرساؿ أوالدىـ إلى

اجتماعات المركز األسبوعية .إلى أسرة المركز إدارة وخداماً وأطفاالً
ٍ
وعائالت نقوؿ :صباح الورد.

ذكرى وعبرةُ :يصادؼ يوـ غد االثنيف الذكرى السنوية العشريف النتقاؿ
األب الفاضؿ عيسى طباخ الذي ُرسـ كاىناً في بيروت سنة ٜٓٔٙـ.
وانتقؿ إلى مونتريػاؿ سنة ٕٜٔٚـ وعمؿ عمى جمع شمؿ العائالت

السريانية باستئجار أوؿ كنيسة (كنيسة االنكميكاف) .وسنة  ٜٜٔٚقاـ
المرحوـ أبونا طباخ مع عدة عائالت غيورة بشراء كنيسة مار يعقوب
عمى شارع ساف جوزيؼ .وتـ تدشينيا في نيساف ٜٓٔٛـ.

ويوـ ٕ٘ نيساف ٔ ٜٜٔاختطفت يد المنوف األب والراعي الجميؿ عيسى

طباخ .حاد بشابو تطمب مف الرب الرحمة لروح األب طباخ وتتقدـ مف
عائمتو وخاصة ولديو حبيب ويعقوب وبناتو بالمواساة القمبية الحارة.

 +هل تعمم :إف األديب الكبير جبراف خميؿ جبراف (ٖ)ٜٖٔٔ- ٔٛٛ
تمقى دروساً في تعمّـ أسس الكتاب المقدس والمغتيف العربية والسريانية؟
بطاقة شكر:
مف القمب إلى األخ جوزيؼ لطفي وشركتو المختصة ببيع وصيانة آالت

التصوير(الفوتو كوبي) عمى جيوده الكبيرة مع كنيستنا في تأميف أفضؿ

األسعار ،وفي الصيانة المجانية آللة التصوير منذ زمف بعيد.أخ جوزيؼ
بارؾ اهلل جيودؾ ونتمنى لؾ ولمعائمة الكريمة فصحاً مجيداً .المسيح قاـ.

Today’s Bible reading (Matthew 28:1-15)
Now after the Sabbath, as the first day of the week began
to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to
see the tomb. And behold, there was a great earthquake;
for an angel of the Lord descended from heaven, and
came and rolled back the stone from the door, and sat
on it. His countenance was like lightning, and his clothing
as white as snow. And the guards shook for fear of him,
and became like dead men. But the angel answered and
said to the women, “Do not be afraid, for I know that you
seek Jesus who was crucified. He is not here; for He is risen,
as He said. Come, see the place where the Lord lay. And
go quickly and tell His disciples that He is risen from the
dead, and indeed He is going before you into Galilee;
there you will see Him. Behold, I have told you.” So they
went out quickly from the tomb with fear and great joy,
and ran to bring His disciples word. And as they went to
tell His disciples, behold, Jesus met them, saying,
“Rejoice!” So they came and held Him by the feet and
worshiped Him. Then Jesus said to them, “Do not be
afraid. Go and tell My brethren to go to Galilee, and there
they will see Me.” Now while they were going, behold,
some of the guard came into the city and reported to the
chief priests all the things that had happened. When they
had assembled with the elders and consulted together,
they gave a large sum of money to the soldiers, saying,
“Tell them, „His disciples came at night and stole Him
away while we slept.‟ And if this comes to the governor‟s
ears, we will appease him and make you secure.” So they
took the money and did as they were instructed; and this
saying is commonly reported among the Jews until this
day.
On every occasion, if we use the right term by our
language. It will be a much appreciated leap forward.
On this Holy Day – Easter, we use the phrase “Qom Moran
men Qabro”.

Last Sunday our church was full with parishioners including
new faces. His Eminence said the Holy Mass assisted by
Rev. Fr. Kamil, before the end children of our parish took
part with the clergy and the deacons in the traditional
procession of Palm Sunday. And in the evening a good
number of our parishioners attended “Nahira” which
reflected the wise and foolish virgins, in accordance with
the Gospel.

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 bus 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 at
514/969-2205 or Mr. Kabi Yousef at 514/692-9990.
We appreciate greatly your financial support to cover the
expenses of the newly purchased color printing machine.
Tuesday the third of May (3, 05, 2011) our regular Bible
study reunion will resume, at the same place and hour. His
Eminence Elia Bahi is the speaker.
Our plate collect for Palm Sunday (17, 04, 2011), was
($2310). Thanks to all.
According to the managing director of Louver Museum in
France Mr. A. B.: “Every person in this world should have
two nationally, one the country of his birth, second Syria.”
(Syria here means Ancient Syria).

Syriac/Orient Festival:
The 5th edition of the Syriac/orient festival is coming soon!
This year the festival will be held during July 15-17, from 10
AM till 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 "Dabké" 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 Henri-Bourassa 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.

Remembrance Day:
Just to remind you that Sunday first of May (1, 05, 2011) is
our remembrance day, we hope this year there will be
more participants. First to remind the general public,
second lest our youth and future generations will forget
the carnages we have endured by the hands of people
without any feelings or any sense of humanity.

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 after noon (4 PM). 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. Yousef Danho at
(514)573-7027.

Camp de Jour:
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
are welcomed.

Seasonal Had b-Shabo:
On Good Friday we distributed the seasonal Magazine
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 lady who donated
thirty dollars ($30) and another lady who donated ($50)
fifty dollars towards Magazine Had b-Shabo – Season.

A Request:
As a respect to our church and to those who are trying to
concentrate during mass, please demonstrate some
reverence by keeping quiet, especially those who refuse
to take a place and stand at the rear. Thank you for your
cooperation.
For the fifth consecutive year, Jadco co. has received the
first prize in construction of seven hundred fifty thousand
dollars ($750,000.00) residential houses in Quebec
“APCHQ”. We present our congratulations to Doudak
family Edmond, Andre and Carole and wish them more
successes and prosperities.

For the first time Jadco Co. has ventured on a project
such colossal. Five huge residential condo edifices on a
prime land in Laval will be constructed with luxury building
materials and lavish finishes inside the apartments. They
have already sold about thirty percent of the first building.
We are very proud and wish them more achievements.
In Kaslik (Holy Spirit University) Lebanon, over one hundred
students enrolled to study Syriac, mostly young ladies,
hoping to use it at home with their children as their mother
language.
Did you know that Gibran Khalil Gibran (1883-1931)
learned the essentials of the Holly Bible, Arabic and Syriac
before enrolling to regular schools?

Morning of Roses:
Last Saturday Qenshrine presented a spiritual evening
titled “Towards Golgotha”. The children of the center
presented an attractive drama demonstrating the stages
that Jesus went on his way to Golgotha. These efforts must
not be overlooked but it should be taken as an example
for the coming years by the mentors to spread the spiritual
seeds in the hearts of our children, and urge the families to
offer all supports needed by sending their children to the
center. To all the children, the families and the guides we
present a bouquet of floors as a token of appreciation.

The Late very reverent Father Issa Tabbakh:
The least we can show to a person who left one of the
richest parishes in the ancient world (Beirut – Lebanon)
and came to Montréal – Quebec, to establish a new
parish and gather the dispersed flocks, is to remember
that character who wasted no time and rented to us as
soon as he arrived, the Anglican church (L‟église au toit
rouge) down town and said Mass. Coming Monday 25th of
April we shall commemorate his twenties year. Very
Reverent Father Issa Tabbakh was the instigator to

purchase our church on St. Joseph Street and many
others of his accomplishments shall not be ignored.
No matter what, you shall be in our hearts.
Had b-Shabo presents to his children the cordial solaces
ܳ
ܰ
and consolations. ܢܚ ܶܣܐ ܶܠܗ ܰܰܐ ܳܗܐ

The Story of the issue:
There was this cobbler Victor by the name in a
certain village, God loving, pious and honest in his
work. Always with cheerful and generous smiles
receiving his clients. He used to repeat in his heart
while working: “My beloved Jesus! My heart yearns to
you! I want to see you! I would like to meet with you!”
One night he saw a dream in his sleep, Jesus
promising to come and see him the very next day.
Victor wakeup very happy, went to the fields nearby,
and decorated his modest house and shop with
flowers. While working, praising and glorifying God,
he saw In the early morning an old fatigued man, he
received him cheerfully and offered him a place to
rest, he observed the used thorn up shoes, so he
offered the old man happily a pair of new shoes, the
old man apologized because he cannot afford it, in
return Victor asked from the old man only to pray for
him. After a while the old man left, an old weary lady
appeared strolling very slowly, Victor offered her to
have a rest and fetched her food prepared by him,
she begin eating and thanking him to his love and
generosity. In the evening Victor noticed a child
crying in the street, he went and inquired the reason,
the child told him that he has lost his way, with
affection and a smile reassured the child, told the
child that he knows the house, so he left his work and
shop accompanied the child, on the way he was
walking hurriedly, afraid that Jesus might come while
he is away.

At might Victor closed his shop and sat thinking, will
Jesus come at night, and what he should do. He told
himself: “I will wash his hands and his feet which were
hurt by those nails and I will sit at his feet like Mary
and I will offer him food like Martha of my own
preparation. Hours passed and Jesus did not show
up. He began to reproach by telling: Why are you
late Master? Why did you not make my heart happy
with your presence? While in this state of mind, he
heard a soft gentle voice whispering in his ear: “I
have supplemented my promise Victor; today I
came three times. First as an old exhausted man,
and you offered me a pair of new shoes with love
and a smile. Second I came as a worn out old lady,
you offered me food of your preparation. Third I
came as a lost child, you walked with me.”
Victor then knelt down, and raised his eyes towards
heaven offered his thanking to God.
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 االتصاؿ مع األخ يعقوب.لمسرياف األرثوذكس في مونتريػاؿ
٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙٓ ٗٔ٘ واألخ كابي يوسؼ-ٖ٘ٙٛٛٓٗ ىاروف

بإمكانكـ مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة االلكتروني بإشراؼ األب

www.syrianorthodoxchurch.com كميؿ اسحؽ

ظهورات الرب يسوع بعد القيامة:
 .1ظهر أوالً لمريم المجدلية (مر  ، 6119يو .)11– 11:1
 .:ظهر لبطرس (لو  1( ،)431:3ك .) 5115
 .4ظهر ليعقوب ( 1ك .) 5115

 .3ظهر لتمميذي عمواس (لو ( ،)45– 141:3مر )14، 1:119
 .5ظير لمريم المجدلية ومريم أم يعقوب ( مت )11– 11:1

 .9ظهر يسوع لـ  11من التالميذ بال توما ( يو  ،:4– 161:1لو ) 36– 491:3
 .5ظهر يسوع بعد  1أيام لألحد عشر تمميذاً وتوما معهم ( يو ) 41– :31:1
 .1ظهر يسوع مرة ثالثة لـ  5من التالميذ عمى شاطئ بحيرة طبريا (يو ):1
 .6ظهر يسوع ألكثر من  511أخ 1( .كو .)9115

 .11ظير لألحد عشر تمميذاً عمى جبل في الجميل (متى .)191:1

 .11ظير أياماً كثيرة لمذيف صعدوا معه من الجميل إلى أورشميم (أع )41114
 .1:ظهر لتالميذ كثيرين يوم الصعود ( لو  ، 54– 511:3أع )11-111

