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الربِ!ِ
اسمِ َّ
ُوصنَّا البْنِ َد ُاو َِد!ِ ُمبَ َاركِ اآلتي ب ْ
أ َ
َعاليِ(متىِ)9ِ:12
ُوصنَّا في األ َ
أ َ
حكمة العدد :في هذه الحياة ال نقدر أن نعمل أشياء عظيمة ،بل نقدر

أن نعمل أشياء صغيرة بمحبة عظيمة (األم تري از).
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عيد الشعانين

النص اإلنجيلي (مرقس :)11-1 :11
ولَ َّما قَرُبوا ِم ْن أُور َشلِيم إِلَى َب ْي ِت فَ ِ
اجي وَب ْي ِت َع ْن َياِ ،ع ْن َد َجَب ِل َّ
الزْيتُ ِ
ون،
ُ
ُ َ
َ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ام ُك َما،
أ َْر َس َل اثَْن ْي ِن ِم ْن تَالَ ِم ِيذ ِهَ ،وقَ َ
َم َ
ال لَهُ َما :ا ْذ َه َبا إلَى اْلقَ ْرَية التي أ َ
ِ
ِ
َفلِْلوْق ِت وأ َْنتُما َد ِ
اخالَ ِن إِلَ ْيهَا تَ ِج َد ِ
َح ٌد ِم َن
ان َج ْح ًشا َم ْرُبو ً
طا لَ ْم َي ْجل ْس َعلَ ْيه أ َ
َ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َّ
الر ُّ
ب
َح ٌد :ل َما َذا تَ ْف َعالَ ِن ه َذا؟ فَقُوالََّ :
اس .فَ ُحالهُ َوأْت َيا بِهَ .وِا ْن قَ َ
ال لَ ُك َما أ َ
م ْحتَ ٌ ِ ِ ِ ِ
ش َم ْرُبوطًا ِع ْن َد
ض َيا َوَو َج َدا اْل َج ْح َ
اج إِلَ ْيهَ .فلْل َوْقت ُي ْرسلُهُ إِلَى ُه َنا .فَ َم َ
ُ
اْل َب ِ
اب َخ ِار ًجا َعلَى الطَّ ِري ِ
اكَ :ما َذا
ال لَهُ َما قَ ْوٌم ِم َن اْل ِق َي ِام ُه َن َ
ق ،فَ َحالَّهُ .فَقَ َ
َّ
وه َما .فَأَتََيا
تَ ْف َعالَ ِن ،تَ ُحال ِن اْل َج ْح َ
صى َي ُسوعُ .فَتََرُك ُ
ش؟ فَقَاالَ لَهُ ْم َك َما أ َْو َ
ِ
ِ
ِ ِ
بِاْل َج ْح ِ
ون فَ َر ُشوا
ش إِلَى َي ُسو َ
عَ ،وأَْلقََيا َعلَ ْيه ث َي َابهُ َما فَ َجلَ َس َعلَ ْيهَ .و َكث ُير َ
ص ًانا ِم َن َّ
ثَِي َابهُ ْم ِفي الطَّ ِري ِ
وها ِفي
ون قَطَ ُعوا أ ْ
قَ .و َ
الش َجر َوفَ َر ُش َ
آخ ُر َ
َغ َ
ِِ
َِّ
الطَّ ِري ِ َِّ
وصَّنا!
ون قَائل َ
ص ُرُخ َ
ين تَقَ َّد ُمواَ ،والذ َ
قَ .والذ َ
ين تَبِ ُعوا َك ُانوا َي ْ
ين :أُ َ
ِ
مبار ٌ ِ
الرب!
اسِم َّ
اسِم َّ
الرب! ُم َب َارَكةٌ َم ْملَ َكةُ أَبِ َينا َد ُاوَد اآلت َيةُ بِ ْ
ك اآلتي بِ ْ
َُ َ
أُوصنَّا ِفي األَعالِي .فَ َد َخ َل يسوعُ أ ِ
ظ َر َح ْولَهُ إِلَى
يم َواْلهَ ْي َك َلَ ،ولَ َّما َن َ
َ
َُ
َ
ُ
ُور َشل َ
ٍ
ت قَ ْد أ َْم َسىَ ،خ َرَج ِإلَى َب ْي ِت َع ْن َيا َم َع االثَْن ْي َع َش َر.
ان اْل َوْق ُ
ُكل َش ْيء ِإ ْذ َك َ
الرب!
اسم َّ
ُوص َّنا ْ
البن َد ُاوَد! ُم َب َارك اآلتي ب ْ
التعليق على آية العدد :أ َ

َعالي (متى )9 :11
ُوص َّنا في األ َ
أ َ
ُمبارك اآلتي باسم الرب .قيلت عن السيد المسيح عند دخوله إلى أورشليم

على جحش ابن أتان .واليوم يجدر بنا أن ُنردد نفس الكالم الجوهري،
ونحن نستعد لالحتفال بأحد الشعانين ،فنقول ألنفسنا أوالً ولآلخرين ثانياً:

ُمبارك لنا وهنيئاً وجود الرب يسوع في حياتنا،ودعوته لنا لكي ُنقيم معه
عالقة شخصية صادقة الرياء فيهاُ .مبارك لنا نِعم الرب في حياتنا ،وهي

ال تُ ُّ
عد وال تُحصى ،وقد ال نستطيع إدراكها أو تحديدها بسبب انشغالنا
في صراعات واحتياجات العالم.

قصة العدد :قاضي األرامل
أوصتني أُسرة بتسليم مبلغ من المال إلى أسرة فقيرة تسكن في القاهرة،

ومكونة من  6أوالد وقد توفي األب وتركهم في رعاية األم التي ال قوة وال
ُمعين لها سوى اهلل .وعندما عدت إلى القاهرة ،نسيت األمر تماماً ،وكنت
قد وضعت ظرف النقود في حقيبتي الطبية المسكينة التي تحتوي على
كل شيء يخطر ببالك ،فلذلك لم أنتبه لوجود المبلغ بها.

ذات يوم ،وقد أُستدعيت للذهاب للمشفى ،فركبت تاكسي .وبعد أن سار
مسافة قليلة ،توقف السائق بسبب عطل أصاب العجلة (الدوالب) ويجب

تغييرها .نزلت وأنا في قمة الضيق بسبب التأخير ،وكان الجو حا اًر
للغاية ،فذهبت لكشك مجاور ألشرب زجاجة كوكا كوال ،وفيما أنا واقف

بجوار الكشك ،سمعت من شباك أحد المنازل المجاورة للكشك .لم يكن
حديثاً بل صالة:
"أنت تعرف يا رب أن آخر لقمة في البيت تناولها األوالد قبل النزول إلى
المدرسة وليس لدي نقود وليس لنا غيرك يا رب نتكل عليه".

وكانت المرأة تبكي وهي تصلي ..وهنا فقط تذكرت أمر الظرف والمال

الذي كان يجب علي توصيله ،فأخرجت الحقيبة الطبية وأخذت أبحث
عن الظرف حتى وجدته ،وقرأت العنوان ،واقشعر بدني ،فقد كان هو

نفسه البيت المقصود ،بل إنها المرأة الفقيرة التي يجب علي أن أعطيها
المال.
دخلت بسرعة البيت وأعطيتها المال وحكيت لها هذه القصة العجيبة.

بكت السيدة وأدركت مدى عناية اهلل بها وبأوالدها ،فهو قاضي األرامل
وأبو األيتام.

تقويم الكنيسة السريانية:

 +مساء اليوم األحد  28نيسان( .الناهيرة).

أنشطة المجلس الملي

بإشراف المجلس الملي لكنيسة ما يعقوب في مونتريـال يسر أسرة مركز
قنشرين للتعليم المسيحي أن تدعو األهل األعزاء إلى تسجيل أوالدهم

األحباء في النادي الصيفي الذي ُيقام على مدار أسبوعين ،من االثنين
إلى الجمعة ،وفي الفترة من  2لغاية  22تموز  .2023تحت شعار:
أنتم نور العالم.

النادي يستقبل األطفال من عمر  5لغاية  22سنة .رسم االشتراك $85

عن الطفل الواحد .و $55عن الطفل إذا ُوجد إخوة من عائلة واحدة.
كما أن إدارته تبحث عن مرشدين متطوعين ليساهموا في إنجاح النادي
الذي يشتمل على العديد من األنشطة المفيدة والمميزة.

علماً أن المجلس الملي يشكر سلفاً األخوات اللواتي تطوعن للخدمة في

النادي ،وهن :كاترين حنا ـ ـ ريم ايشوع ـ ـ نزهت بدرية ـ ـ آن ماري خوري.

لمزيد من المعلومات وللتسجيل االتصال مع األخت كاترين حنا

 525-332-2555األخ يوسف دنحو.525-553-5025
مواعيد هامة:

 +بسب سفر نيافة المطران إلى تورنتو وفترة األعياد ،تتوقف اجتماعات
الكتاب المقدس ،وتعود إن شاء اهلل يوم الثالثاء  25أيار.
 +صحيفة سالم اهلل (شلوميل) يسرها أن تدعوكم إلى:

أوالً :احتفالية تكريمية خاصة بالسيدات بمناسبة عيد األم تقام في السابعة
من مساء يوم االثنين  23أيار  2023في صالة الروم الملكيين

(خرياطي) ـ ـ شارع األكادي.

ثانياً :احتفالية عائلية لدعم إخوتنا المحتاجين في سورياُ .يحييها الفنان
رازق سعيد القادم من السويد وذلك في التاسعة من مساء يوم الجمعة 20
أيار  2023في صالة مار يعقوب ـ ـ هنري بوراسا .وتتضمن مجموعة
من الفقرات المنوعة .ثمن البطاقة لكل احتفالية .$30

لحجز البطاقات لالحتفاليتين ،ولمزيد من التفاصيل االتصال مع كابي
يوسف على الرقم .525-692-9990

مالحظة هامة جدا :ال سمح اهلل ،إن لم يتم االفراج عن نيافة المطرانين
الجليلين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي قبل عيد القيامة ،فسوف تؤجل هذه
االحتفاالت إلى موعد آخر.
أخبار متفرقة:

 +نطلب الشفاء للسيد سعيد لولي الذي يرقد في المشفى منذ أيام.

ُلنصلي جميعاً لتخفيف آالمه ،وليمن الرب عليه بالشفاء التام.
 +صدر العدد الخامس من صحيفة سالم اهلل المسيحية التربوية التي
توزع في مونتريـال وأونتاريو ...نحن ُنرحب باقتراحاتكم ومساهماتكم،
ونذكركم أن االشتراك السنوي قيمته  $50لكي تصل الصحيفة إلى
ُ

عنوانكم البريدي.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  22نيسان .$)2250( 2023
لحظة صدق مع النفس (في زمن الصوم):
إنه األسبوع األخير في رحلة الصومُ ،متمنين من رب المجد يسوع
المسيح أن يقبل صلواتنا وأصوامنا لما فيه توبتنا الصادقة وايماننا
الجوهري البعيد عن القشور والمظاهر الشكلية الزائفة .لنسأل أنفسنا

بصدق عن مفاعيل صومنا هذا ،ومارافقه من وسائط روحية؟ تُرى هل

ساهم في نمونا الروحي وبالتالي ساعدنا ُلنعطي الفرصة لعمل روح الرب
القدوسُ ،ليغيرنا ويمنحنا القوة للسيطرة على شهواتنا وضعفاتنا الجسدية.
عموماً التزال الفرصة سانحة في األيام األخيرة من الصوم .وكل عام

وأنتم بخير.

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:
بطريركيتي أنطاكية وسائر المشرق للروم وللسريان
مقتطفات من بيان
ّ
األرثوذكس.
يوم اإلثنين الواقع فيه الثاني والعشرين من نيسان  ،2023فوجئنا بنبأ

اختطاف أخوينا المطرانين بولس(يازجي) ،مطران حلب واإلسكندرون
للروم األرثوذكس ،ويوحنا (ابراهيم) مطران حلب للسريان األرثوذكس،
وهما في طريق عودتهما إلى حلب من مهمة إنسانية .نحن ،إذ نأسف

لعملية الخطف هذه ،كما ألية عملية مشابهة تطال المواطنين بغض
النظر عن انتماءاتهم ،نود أن نسجل للرأي العام ما يلي:

 - 2المسيحيون هم جزء عضوي من نسيج الشعوب التي ينتمون إليها،
يتألمون مع كل متألم ،ويعملون كسعاة خير لرفع الظلم عن أي مظلوم،

متخذين من تعليم إنجيلهم القدوة بأن المحبة هي أساس تعامل الناس.

 - 2يأسف المسيحيون في المشرق لما تتعرض له بلدانهم من عنف
يباعد بين أبناء الوطن الواحد ،ويعرض حياة اآلمنين ألخطار عدة،

يشكل الخطف أحد أفظع أوجهها.
 - 3نحن نتفهم القلق الذي ِ
يثقل نفوس المسيحيين من جراء حادثة

كهذه .وندعوهم إلى التصبر ،والتشبث بمقتضيات إيمانهم ،متكلين على
اهلل الذي تكمن قوته حتى في ضعفاتنا ،معتبرين أن الدفاع عن أرضنا
يكون أوالً بالثبات فيها ،وبالعمل على جعلها أرض محبة وتعايش.

 - 5في هذه المناسبة األليمة ،اليسعنا إال أن ندعو العالم بأسره كي

يسعى جاهداً إلى إنهاء المأساة الجارية في سوريا الحبيبة.

 - 5ندعو الكنائس المسيحية في العالم كي تقف أمام األحداث الجارية
وقفة صلبة تشهد إليمانها ،فتتخذ خطوات من شأنها ترجمة رفضهم لكل

أنواع العنف التي يتعرض لها إنسان المشرق اليوم.

ُ - 6نناشد شركاءنا في المواطنة ،من المذاهب اإلسالمية كافة ،كي
فن ْعلِن ونعمل على رفض المتاجرة باإلنسان كسلعة سواء
نتضافر واياهمُ ،
عبر جعله درعاً بشرياً في القتال ،أو سلعة مقايضة مالية أو سياسية.
 - 5نتوجه إلى الخاطفين لنقول لهم أن من تم اختطافهما هما رسوال

محبة في العالم ،يشهد لهما عملهما الديني ،واالجتماعي ،والوطني.

لذلك ،ندعوهم إلى التعامل مع هذه الحادثة المؤلمة بعيداً عن أي تشنج

ال يخدم في النهاية إال أعداء الوطن.

أخيرا ،نضرع إلى اهلل ،في هذه المواسم المباركة ،كي تنتهي هذه المأساة
ً
بسرعة ،وتعود الطمأنينة إلى نفوس الجميع ،وتنعم بالدنا بما تستحق من

ازدهار وسالم.

البطريرك مار زكا األول عيواص ـــ البطريرك يوحنا العاشر(يازجي).

سؤال العدد :هل الهجرة هي الحل األمثل للمسيحيين في الشرق؟
صباح الورد :إلى أطفال كنيستنا الغوالي.
اليوم عيدكم .تحملون الشموع لتزيدكم نو اًر وجماالً .تدخلون الكنيسة
للصالة والرب يقبل منكم طلباتكم وعباراتكم الصادقة الصادرة من قلوب

ناصعة البياض لم تلوثها مغريات العالم وشروره.

ويعرفكم
نطلب لكم من الرب نعمة خاصة ليقود حياتكم ويسدد خطاكم ُ

على شخصه القدوس لكي يكون لكم حياة ويكون لكم أفضل.
كل شعانين وأنتم بألف خير.
لقطة العدد:

قرأت لك من سفر زكريا 9 :9( :ـــ )17
ت أُور َشلِ
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ط ُانهُ ِم َن اْل َب ْح ِر إِلَى اْل َب ْح ِرَ ،و ِم َن َّ
الن ْه ِر
ُمِمَ ،و ُسْل َ
َْ
السالَم لأل َ
ََ ُ
22
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِلَى أَقَاصي األ َْر ِ
َس َراك م َن
ضَ .وأ َْنت أ َْيضاً فَِإني بِ َدِم َع ْهدك قَ ْد أَ ْ
طلَ ْق ُ
تأْ
22
الرج ِ
ِ
ِِ
َِّ
اء .اْل َي ْوَم
َس َرى َّ َ
اْل ُجب الذي لَ ْي َس فيه َم ٌ
ص ِن َيا أ ْ
اء .ا ْرِج ُعوا ِإلَى اْلح ْ
23
أ َْيضاً أُصرح أَني أَرُّد علَ ْي ِك ِ
ْت
ت َيهُوَذا لِ َن ْف ِسيَ ،و َمأل ُ
ض ْعفَ ْي ِن .ألَني أ َْوتَْر ُ
ُ َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
ت أ َْب َن ِ
انَ ،و َج َعْلتُ ِك
ضُ
اْلقَ ْو َس أَ ْف َاريِ َمَ ،وأ َْنهَ ْ
اءك َيا ص ْه َي ْو ُن َعلَى َبنيك َيا َي َاو ُ
َ
25
َكس ْي ِ
ب فَ ْوقَهُ ْم ،و َس ْه ُمهُ َي ْخ ُرُج َكاْل َب ْر ِ
ف َجب ٍ
الر ُّ
الر ُّ
ب
قَ ،والسَّي ُد َّ
َّارَ .وُي َرى َّ
َ
َ
25
ود يح ِ
ابع اْل َجُن ِ
َي ْنفُ ُخ ِفي اْلُبو ِ
وبَ .ر ُّ
امي َع ْنهُ ْم
ق َوَي ِس ُير ِفي َزَو ِ
ب اْل ُجُن ِ ُ َ
ِ
ِ
ُّون َك َما ِم َن اْل َخ ْم ِر،
ون َوَي ُ
ضج َ
ون ح َج َارةَ اْلم ْقالَ ِعَ ،وَي ْش َرُب َ
وس َ
فََي ْأ ُكلُ َ
ون َوَي ُد ُ

26
ِ
الر ُّ
ب إِلهُهُ ْم ِفي ذلِ َك
صهُ ُم َّ
ون َكاْل َم ْن َ
َوَي ْمتَلُئ َ
ض ِح َو َك َزَو َايا اْل َم ْذ َب ِحَ .وُي َخل ُ
ِ 25
يع َش ْع َبهَُ ،ب ْل َك ِح َج ِ
وعةً َعلَى أ َْر
ارة التَّ ِ
اْل َي ْوِمَ .كقَ ِط ٍ
ض ِهَ .ما أ ْ
اج َم ْرفُ َ
َج َوَدهُ
َ
َجملَه! اَْل ِح ْن َ ِ ِ
ط ُار اْل َع َذ َارى.
انَ ،واْل ِم ْس َ
َو َما أ ْ َ ُ
طةُ تُْنمي اْلفتَْي َ

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

 525-6929990بإمكانكم 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  02:21في 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  0أيار 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  01:11ليالً 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  02:21في 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 (Mark 11: 1-11):
Now when they drew near Jerusalem, to Bethphage and Bethany,
at the Mount of Olives, He sent two of His disciples; and He said
to them, “Go into the village opposite you; and as soon as you have
entered it you will find a colt tied, on which no one has sat. Loose
it and bring it. And if anyone says to you, ‘Why are you doing
this?’ say, ‘The Lord has need of it,’ and immediately he will send
it here.” So they went their way, and found the colt tied by the door
outside on the street, and they loosed it. But some of those who
stood there said to them, “What are you doing, loosing the colt?”
And they spoke to them just as Jesus had commanded. So they let
them go. Then they brought the colt to Jesus and threw their
clothes on it, and He sat on it. And many spread their clothes on
the road, and others cut down leafy branches from the trees and
spread them on the road. Then those who went before and those
who followed cried out, saying: “Hosanna!‘Blessed is He who
comes in the name of the LORD!’ Blessed is the kingdom of our
father David That comes in the name of the Lord! Hosanna in the
highest!” And Jesus went into Jerusalem and into the temple. So
when He had looked around at all things, as the hour was already
late, He went out to Bethany with the twelve.
Comment on Today’s Verse:
“Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the
name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!” (Matthew
21:9)
Blessed is he who comes in the name of the Lord. This was said to
the Lord Jesus Christ as he entered Jerusalem on a donkey. Today,
we have to repeat the same words as we are getting ready to
celebrate the Palm Sunday, saying, first to ourselves and then to
others: What a blessing to have the Lord Jesus in our lives; what a
blessing it is to be invited by Himself to have a personal
relationship with Him without lying or hiding. How blessed we are
with all of what the Lord has given to us; he has given us so much
that we may not be able to remember or appreciate it all as we live
through difficulties and difficult life.
Story of the Day: Supporter to the Widow
When I was out of town, someone asked me to pass a sum of
money to a poor family living in Cairo, where I lived and practiced

medicine. This family consisted of 6 children and a widowed
mother. I put the money in my bag which was always filled with
medicine and equipments, and I totally forgot about the money as
it became covered under the various medicines.
One day, I was called to come to the hospital, so I took a cab. After
a little while, the car tire became flat, and it needed changing. As I
was warm, I decided to go to a nearby shop to buy a pop. As I was
standing by the shop enjoying my cold pop, I overheard somebody
talking from inside of one of the nearby houses:
“Lord, you know that the children have the last bit of food that we
have, and as I have no money, I only depend on you, Lord” She let
down her tears as she was weeping and praying. Only then did I
remember the money I was supposed to give to the needy family. I
looked for the envelope among all the medicine and equipments,
and I found it, as I was reading the address, I realized that I was
standing right there, and the house I am standing by is the one the
money had to go to. I rushed myself into the house and gave her
the money and told her my story. The lady cried and realized how
God took care of her and her children, and that He is the father of
the orphans.
The Syriac Orthodox Church Calendar:
+ This evening we celebrate the Celebration of Lights (AlNaheera)
Important Updates:
+ As his eminence the archbishop will be in Toronto, and because
of the Easter season, the bible study meetings will be temporarily
suspended till May 14th, 2013.
+ The Peace of God (Shlomeel) Journal would like to invite you
to:
1. A celebration of mothers’ day, being held at the hall of the
Melkite Greek Catholic Church - blvd de l'Acadie on Monday
May 13th, 2013 at 7 pm. Tickets are $30 per person.
2. A fundraising family event to support our brothers and sisters in
Syria. The event will be hosted by Mr. Razik Saeed, who is
coming from Sweden. The event will be held at St. Yacoub’s hall
– Henri Bourassa on Friday May 10th, 2013 at 9 pm. Tickets are
$30 per person for each event.

For registration and more information please contact Mr. Gabi
Yousif 514-692-9990.
Miscellaneous News:
+ We pray for the full recovery of Mr. Said Lole, who has been
admitted to the hospital for several days. Let’s pray for less pain,
and fast and fill healing
+ The fifth issue of the Christian educational journal “Peace of
God” is ready to be distributed in Montreal and Ontario. We
appreciate your comments and participation, and would like to
remind you that the annual registration fees are $40 to deliver the
journal to your mailing address.
+ The plate collection for Sunday April 21st, 2013 was $1150.
Activities of the Board of Directors:
With the supervision of the Board of Directors of St. Yacoub’s
church – Montreal, Qenneshrin Christian Center would like to
invite all the church’s families to register their children in the
summer camp that will be held for 2 weeks from Monday to
Friday, from July 1st to 12th, 2013. The theme of the camp will be:
“You are the light of the world”. The camp accepts children from 5
to 12 years of age. Registration fees are $85 for a child, and $75 for
brothers and sisters registered together.
The camp would also like to ask members of our church who
would like to participate to educate our children to volunteer with
Qenneshrin center. The Board of Directors would like to thank the
ladies who have already volunteered to serve in the camp: Mrs.
Katreen Hanna, Mrs. Reem Yeshou, Mrs. Nazhat Badriyah, Miss.
Ann-Marie Khouri.
For more information and registration, please contact Mrs. Katreen
Hanna (514-332-1757) and Mr. Yousif Danho (514-573-7027)
A Moment of Honesty with Own Self (During Lent):
It is the last week of lent, hoping that the Lord accepts our prayers
and fasting towards a true repentance, and approves of our true
faith which is devout of fake practices. Let us ask ourselves on
what this fasting has done for us? What other spiritual benefits
have we got? Did it participate in our spiritual growth? Did it give

us a chance to work according to the Holy Spirit to control our
weaknesses and the lusts of our flesh?
There is still a chance in the last few days! Let’s make the best out
of it!
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:
Snippets from the Joint Communiqué of the Greek Orthodox
Patriarchate of Antioch and all the East and the Syriac
Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East
On Monday the 22.04.2013, we were surprised by the news that
our brothers Bishop Paul (Yazigi) of Aleppo and Alexandretta and
Bishop John (Ibrahim) Syriac Orthodox Bishop of Aleppo, have
been kidnapped on their way back to Aleppo after accomplishing a
humanitarian mission. We deeply regret what happened as we
regret all similar acts targeting civilians, regardless of their
belonging and therefore we address to the local and international
communities the following declaration:
1. The Christians living here are an essential part of their lands.
They suffer the pain every person suffers, work as messengers of
peace to lift the injustice off every oppressed: They follow the
teaching of their Gospel telling them that love is the basis of
human relations
2. The Christians in this East are deeply sorrowed by what their
countries are going through, namely violence that is spreading and
killing the sons of the one country and exposing their lives to
various dangers of which kidnapping, that represents one of its the
most horrible expressions due to its absurdity, and is jeopardizing
of the lives of the peaceful and unarmed individuals.
3. We understand the anxiousness of the Christians because of
what happened and call them to patience, to hold on to the

teachings of their faith, and to rely on God whose strength lies in
our weakness. For defending our land means first of all to hold on
to it and to work on making it a land of love and coexistence.
4. In this painful situation, we can but call the whole world to try
putting an end to the Syrian crisis
5. We also call all the churches in the whole world to stand fast in
the face of what is going on and witness to their faith in the power
of love in this world. It is necessary to take steps that reflect their
refusal to all kinds of violence hitting the human beings living in
the East.
6. We take the opportunity to call our partners in citizenship, from
all Islamic confessions, to stand hand in hand and work on refusing
the misuse of man and deal with him as a product, a shield in the
battles or a means for monetary or political bribery.
7. Finally we address the kidnappers and tell them that those whom
they kidnapped are messengers of peace in this world. Their
religious, social and national work witnesses for them. We call
them to deal with this painful accident away from any tension that
serves only the enemies of this country.
We pray the Lord in these blessed times so that this crisis quickly
ends and that the souls of all our brothers and sisters regain their
security and peace, so that our country enjoys the prosperity and
peace it deserves.
Signed by
Patriarch John X Yazigi and Patriarch Ignatius Zakka I Iwas
Question of the Week: Is immigration the right solution for the
problems of the Christian in the east?
Have an Awesome Morning: To Our Dear Children
Today is your day; carrying the candles boosts your beauty. As you
enter the church to pray, the Lord accepts your prayers and hymns
that come truly from your pure hearts.
We pray for a special grace to guide you through your lives so that
you know who the Lord is and be true sons and daughters of the
highest.
Happy Palm Sunday!

سيادة المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي

إنها ساعة أتت ليتمجد ابن اإلنسان ،فلتكن حاضرة اآلن في شخصكما
لتشهدا عما صنعه الرب بكما .تشددا نرجوكما وتقويا.

نحن نشعر بوجعكما ،ونتألم لفراقكما ،لكن لتكن مشيئة الرب في حياتكما

وأنتما تدركان جيداً ،أنه إن عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت،
فإن عشنا أو متنا فللرب نحن.

إن خطفكما أظهر المكانة التي تتمتعان بها بين الناس ،والتي تجلت
بالكثير من الركب التي انحنت لتصلي ألجلكما.

كذلك إن خطفكما فرصة ،لعودة الصفاء إلى القلوب المتخاصمة .وليتها
تكون كذلك لجميع المعاندين وأصحاب الضمائر النائمة ،لكي يعودوا إلى

ويجنبوا الوطن المزيد من الدمار.
جادة الصوابُ ،
ثقوا أن إلهنا القدير لن يترككما أبداً.

