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آية العدد :اسمكوا كأوالد نور (أفسس ٘.)ٛ :
النص اإلنجيمي (لوقا  27 :9ـ :)63
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األَيام بِ َش ْيء مما أ َْب َ
حكمة العدد :حياة التقوى رائحة عطرة تجذب الناس إلى المسيح..

 ٚآب ٕٓٔٔ/

ٕNo: ٔٛ

األحد ٘ٔ بعد القيامة ـ ـ عيد التجمي

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
إنيا مسؤولية كبيرة ،بل أمانة أن تكون نو اًر يضيء لآلخرين من خالل

إيمانك وسموكياتك ،والقدوة الحسنة التي يعاينيا الناس في شخصك .فكم
عكست نور الرب يسوع في
بالحري تكون فاعمية وقوة النور أعظم إن
َ
حياتك ال نورك أنت .فيو نور العالم وقد دعانا لنكون كذلك ،وىذا لن
ومسممين حياتنا لو .
يتحقق إن لم نسمك كأوالد لل مؤمنين ،وخاضعين ُ

قصة العدد :حامل الصليب(نقلها لنا األخ يوسف دنحو عن االنترنت).
كان سامح رجالً تقياً يقضي أوقاتاً كثيرة في غرفتو متأمالً كممات يسوع

التي تقول" :احمل صميبك واتبعني" .وذات مساء قرر أن يخرج حامالً
الصميب أمام كل الناس من شروق الشمس حتى مغيبيا ،ليعمميم بأنو

يحب ويؤمن بيسوع ،وغير مبال بما سيقولونو عنو .وبالفعل في صباح

اليوم التالي حمل عمى كتفيو أحد الصمبان الكبيرة والثقيمة ،وخرج بو
سائ اًر في الشوارع حيث شاىده جمع كبير من الناس ،وقد سمع من
بعضيم كممات ميينة ،وقيقيات وضحكات من البعض اآلخر .لكنو لم
يأبو وأصر عمى إكمال مشواره .فجأة سمع صوتاً يناديو :يارجل.ىل لك

أن تساعدني؟ استدار سامح إلى الجية التي أتى منيا الصوت ،واذا بو
يرى امرأة مسنة تطمب منو المساعدة في نقل حاجياتيا إلى شقتيا في

الطابق السادس ألنيا ال تقوى عمى ذلك.أجابيا سامح بانزعاج :أما

تشاىدينني احمل صميب المسيح الثقيل؟ ىل تطمبين مني ترك ما ىو

ليسوع ألنقل أغراضك ىذه إلى شقتك؟ في نفس المحظة مر رجل بجانب

المرأة  ،واتجو نحوىا طالباً منيا السماح لو بنقل حاجياتيا إلى شقتيا.

فابتسمت المرأة المسنة في وجو سامح وقالت لو  :إذا أردت حمل صميب

المسيح فاحمل أثقال اآلخرين ألن المسيح لم يحمل ثقمو الشخصي بل

حمل ثقمك أنت وثقمي عندما سار إلى الجمجثة ُليصمب ىناك.
إخوتي :كم من مرة نتعمق بكالم اإلنجيل حرفياً ،وننسى معناه

الروحي؟ ندعوكم اليوم لتفكروا كيف يمكننا حمل ذلك الصميب؟ كذلك
ىل الصميب بالنسبة لنا مجرد خشبة أو قطعة ذىبية معمقة عمى

صدورنا؟ أم ىو رمز يدفعنا لمتضحية والعطاء المجاني إلى آخر لحظة
من حياتنا ،كما فعل ربنا وفادينا يسوع؟

أخبارنا:

 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية صادف يوم البارحة السبت عيد تجمي

الرب عمى الجبل ،وسيتم االحتفال بالعيد خالل قداس اليوم.

 +نعممكم أن صوم السيدة يقع بعد غد الثالثاء  ٜآب حتى صباح األحد
ٗٔ آب المصادف عيد انتقال السيدة العذراء .وكل عام وأنتم بخير.
 +اليوم األحد جناز األربعين لممرحوم توما توما (كمو) .حاد بشابو تتقدم
من زوجته السيدة تريز وأوالده كابي وجوني ونورما وليمى ونغم بأحر

مشاعر التعزية .لمفقيد الرحمة ولكم جميعاً الصبر والسموان.
 +اليوم عمادة الطفل لوقا ابن جوانا و روبير حمامجي .تيانينا لممعتمد

وذويو وليحل نور الرب يسوع في حياتو مدى الدىر.
 +رزق الل األخ عمار عبد السالم عبودي وزوجتو الفاضمة دانا مولوداً

ذك اًر أسمياه لوقا .تيانينا القمبية الحارة لكل أفراد لعائمة ،ويربى بعزكم.

 +زيارة أخوية إلى تورنتو :بمناسبة عيد السيدة العذراء وتحت رعاية
نيافة المطران ايميا باىي يقيم المجمس الممي لكنيسة مار يعقوب رحمة

إلى تورنتو يومي ٖٔ ٔٗ-آب ٕٔٔٓ .عمماً أن رسم التسجيل ٓٔ$
فقط لمكبير أو الصغير ،والتنقل في سياراتكم الخاصة ،لكن من الممكن

تأمين أماكن في سيارات أخرى لمن ال يقدر عمى القيادة .وسيتكمف

المشترك نفقات اإلقامة بالفندق لميمة واحدة حوالي ٓٓٔ $لمغرفة
لشخصين أو أربعة .مساء السبت ٖٔ آب تُقيم كنيسة مار برصوم أمسية
مميزة مع عشاء .ويوم األحد نشارك إخوتنا في كنائس أونتاريو األربعة

القداس اإلليي ،ثم نتناول طعام الغداء ونعود بمشيئة الل إلى مونتريـال.

فمن يود المشاركة التسجيل لدى األخوين شمعون أسمر -يوسف دنحو.

 +اليوم األحد نذكركم بزيارة ميرجان صوت الرب في يومو الثالث
واألخير عمى شارع أكادي -مونتريـال مقابل محل أدونيس .عمماً أن
الميرجان الذي تقيمو إذاعة صوت الرب قد افتتح يوم الجمعة ٘ آب.

 +بمناسبة عيد السيدة العذراء تقيم كنيسة مار يعقوب قداسيا في كنيسة
 ،Rigaudويحتفل بو كاىن الرعية األب الفاضل كميل اسحق .وذلك
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم األحد ٗٔ آب ،وبعد

القداس الفرصة ُمتاحة لمجميع لمذىاب إلى البارك واقامة باربكيو.
يتجدد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء في صالة
 +الموعد
ّ
ماريعقوب ـ ـ ىنري بوراسا مع األمسيات الروحية لتفسير الكتاب المقدس.

 +رحمة نيويورك :النداء األخير من أخوية العائمة إلى أبناء الكنيسة
لممشاركة في الرحمة التي تقيميا إلى نيويورك ونيوجيرسي من  ٜٔإلى
ٕٔ آب ٕٔٔٓ( .التفاصيل عند األخ كابي يوسف).

 Camp de jour +النادي الصيفي الرياضي لكنيستنا في أسبوعو
الرابع حمل الكثير من المتعة والفرح ألطفالنا الغوالي ابتداء من رحمة

مدينة األلعاب المائية الجميمة جداً ،مرو اًر بالمسابقة الرياضية ،وصوالً
إلى فيمم السينما وألعاب الرش بالماء في أرض الكنيسة.

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٖٔ تموز(.$)ٜٛٙ

سريانيات :انفجارات الكنائس السريانية تعود من جديد
يوم الثالثاء الماضي انفجرت سيارة مفخخة أمام كنيسة العائلة المقدسة
للسريان الكاثوليك في كركوك -شمال العراق .وأسفر الحادث اإلجرامي
عن جرح  51شخصاً ،وأدى إلى تدمير أبواب الكنيسة وتخريب
السيارات الموجودة إلى جوارها.
صباح الورد :إلى األخ ايمي مكارديش ابن كنيستنا من قسم البروتوكول

واإلدارة في نادي األلعاب المائية( .)Super AquaClubذلك أنو عندما
قررت إدارة نادينا الصيفي اصطحاب األطفال إلى ىناك كان لو الفضل

في الحديث مع المدير العام السيد روجان جوليان الستقبالنا مجاناً .فمو
شكر ومحبة كل أسرة النادي التي فرحت في ىذا النشاط ،وتنصحكم أن
تزوروا المكان في الوقت المتبقي من فصل الصيف.

لمحة عن القديس مار كبرئيل :ولد في باقسيان (تركيا اليوم) سنة

ٗ٘ٚم من أبوين مؤمنين ولحسن أخالقو رسم شماساً لكنيسة قريتو ،ولما
أصبح شاباً أراد أبواه أن يخطبا لو ويزوجاه ،فأبى إذ كان قد نوى أن
يحمل صميبو ويتبع سيده فترهبن .ثم صار رئيساً لدير قرتمين واىتم
بالدير وساعد في الخدمة ،والعناية بالمرضى .لما توفي مار دانيال

العوزي مطران طورعبدين اختاروه خمفاً لو ورسم مطراناً .توفي في عام
تعيد
 ٙٙٚفي دير قرتمين ُ
ودعي ىذا الدير باسم مار كبرئيل نسبةً اليو و ّ

لو الكنيسة في  ٙآب.

حاااد بشااابو نشـرة أســبوعية تصــدر عــن كنيســة مــار يعقــوب النصــيبيني لمسـريان
األرثـ ـ ــوذكس ف ـ ـ ــي مونتريـ ـ ـ ــال .لممراجع ـ ـ ــة االتص ـ ـ ــال م ـ ـ ــع األخ كـ ـ ــابي يوس ـ ـ ــف

ٓ ٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙبإمكانكم مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة االلكترونـي

بإشراف األب كميل اسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

Today’s Bible reading (Luke 9: 27-36):
But I tell you truly, there are some standing here who shall not taste
death till they see the kingdom of God. Now it came to pass, about
eight days after these sayings, that He took Peter, John, and James and
went up on the mountain to pray. As He prayed, the appearance of His
face was altered, and His robe became white and glistening. And
behold, two men talked with Him, who were Moses and Elijah, who
appeared in glory and spoke of His decease which He was about to
accomplish at Jerusalem. But Peter and those with him were heavy
with sleep; and when they were fully awake, they saw His glory and
the two men who stood with Him. Then it happened, as they were
parting from Him, that Peter said to Jesus, ―Master, it is good for us to
be here; and let us make three tabernacles: one for You, one for
Moses, and one for Elijah‖—not knowing what he said. While he was
saying this, a cloud came and overshadowed them; and they were
fearful as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud,
saying, ―This is My beloved Son. Hear Him!‖ When the voice had
ceased, Jesus was found alone. But they kept quiet, and told no one in
those days any of the things they had seen.
Comment on today's verse: ―Walk as children of light‖ (Ephesians
5:8): It's a great responsibility to shine your light on other people
through faith and proper behavior, so that we become a great example
for them. But how great this would be if we shine the light of our lord
Jesus Christ, and not our own light, as He is the light of the world, and
He asked us to become so, and this can only happen if we surrender
our lives to Him and behave as the faithful sons and daughters of God.
Today's Story: The Carrier of the Cross (presented by Mr. Yousef
Dnnho from the interent)
Sam spent plenty of time reading and studying the bible. He came
across the words of our lord saying: ―… Carry your cross and follow
me…‖ and he was not sure what they really meant. After
contemplating on them for a while, he decided one evening to walk
around the city, carrying a big cross from sunrise to sunset, to let
people know that he believes and loves the Lord Jesus, and he does
not care about what people say. Next morning, He carried a big and a
heavy cross on his shoulder, and started walking down the streets. A
lot of people saw him, and started mocking and laughing at him. He
did not care, and continued carrying his cross. As he was passing by a
building, an old lady asked for his help to carry some stuff to her
apartment on the 6th floor, as they were heavy, and she couldn‘t carry

them herself. Sam got mad and answered her: ―Can‘t you see me
carrying the heavy cross of Christ?!! Are you asking me to leave what
is for Jesus to carry your stuff!!??‖ In the same moment, a man was
walking by and offered to carry the old lady‘s stuff to her apartment.
The woman turned to Sam and said: ―If you want to carry the cross of
Christ, you have to carry other people‘s heavy weights, as Christ did
not carry his own yoke, but carried yours and mine as he was walking
to the Golgotha to get crucified.‖
Dear brothers, how many times we take the bible literally, and forget
about its spiritual meaning? We ask you today to think: how can we
carry that cross? Is the cross for us a mere piece of wood or a gold
pendant on our chests? Or is it a symbol that calls for sacrifice,
selflessness and free offers for all of us until the end of our lives, just
as our Lord Jesus Christ did?
Our News:
+ Yesterday was the feast of the transfiguration of our Lord, and we
celebrate it today in the holy mass.
+ We would like to let you know that the fasting commemorating the
ascension of Virgin Mary to heaven starts on August 9, and ends on
August 14.
+ Today is the fortieth memory of the departure of the late Mr. Toma
Toma (Kallo). Had Bshabo would like to extend its deep condolences
to his wife Theresa, and his sons and daughters Gaby, Johnny, Norma,
Leila, and Nagham. We pray for mercy for the deceased and patience
for his family.
+ Today is the baptism of Luka, son of Joanna and Robert Hamamji.
We congratulate the baptized child, and we pray that the light of the
Lord may fill his life.
+ Mr. Ammar Abdul-Salam Abboudi, and his wife Dana, were
granted a son, whom they called Luka. We congratulate the parents,
and all the family, and may the Lord bless the little baby Luka.
+ We continue to have our weekly bible study meetings in St
Yacoub‘s hall – Henri-Bourassa, on Tuesdays at 7:30 pm.
+ The plate collection for Sunday July 31 was $869.
+ Visit to Toronto: For the memory of ascension of Virgin Mary,
and with the blessings of His Eminence Archbishop Elia bahi, the
board of trustees is arranging for a trip to Toronto for August 13-14,
2011. Registration fees are $10/person (adult or kid). Transportation is
by your own cars. However, it is possible to car-pool, especially for
people who cannot drive. People coming would only have to take care

of the cost of the hotel, which is around $100/night. On the evening of
Saturday August 13, St Barsaumo church is preparing for a special
evening with dinner. On Sunday, we will share the celebration of the
holy mass with the four churches of Ontario. After lunch, we head
back to Montreal on the evening of Sunday August 14. Those who
would like to participate may contact Mr. Chamoon Asmar and Mr.
Yousef Danho.
+ We would like to remind you that today is the third and last day of
the Festival of the Voice of the Lord. The Festival is being held on
Acadie Street – Montreal, in front of ‗Adonis‘ shop. This festival that
is prepared by the Voice of the Lord Radio station started on Friday
August 5.
+ St. Yacoub‘s church is celebrating the holy mass for the memory of
the ascension of Virgin Mary in the church of Rigaud, by Rev Father
Kamil Ishak on Sunday August 14 at 12:30 pm. After the mass, we
can go to the park and barbecue.
+ Trip to New York: This is the last call from the Family Fraternity
to participate in the trip to New York and New Jersey from 19 – 21
August 2011. For more details, please contact Mr. Gaby Yousef.
+ Camp de Jour: Our church‘s summer club in its fourth week was a
lot of fun for our kids. It included a trip to the water park, sport
tournaments, watching a movie, and water splashing games on the
church land.
Syriacs: Syriac Churches Bombed Once Again
Last Tuesday, a car exploded in front of the Holy Family Church of
Syriac Catholics in Karkuk, in northern Iraq. Fifteen were wounded,
and the doors of the church and nearby cars were destroyed.
An Awesome Morning: to Mr. Elie Makardeesh, a dear member of
our parish, who works for the Protocol and Administration department
in ‗Super Aqua Club‘, as when the people in charge of the summer
camp decided to take our kids there, he was able to get us a free
admission to the park through speaking directly to the CEO Mr.
Rejean-Julien Proulx. We would like to extend our gratitude and love
to him. It was a great trip, and we recommend visiting the Club again
this summer.

