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األحد الثامن عشر بعد القيامة

حكمة العدد :في قلب االنسان أفكار كثيرة ،لكن مشورة الرب هي تثبت.
النص اإلنجيلي (لوقا  21 :21ـ :)12
َخي أَن يقَ ِ
اح ٌد ِمن اْلجم ِع":يا معلِّمُ ،ق ْل أل ِ
ال لَه و ِ
اث" .فَقَا َل
اس َمنِي اْل ِم َير َ
ْ ُ
َ َْ َ َُ ُ
َوقَ َ ُ َ
لَه" :يا إِ ْنسان ،من أَقَامنِي علَ ْي ُكما قَ ِ
ال لَهُ ُمْ " :انظُُروا
اضيا أ َْو ُمقَسِّما؟" َوقَ َ
َ َ
ُ َ َ ُ َْ َ
َّ
ِ
ت َح َياتُهُ ِم ْن أ َْم َوالِ ِه".
َحٍد َكثِ ٌير َفلَ ْي َس ْ
ان أل َ
َوتَ َحفَّظُوا م َن الط َم ِع ،فَِإَّنهُ َمتَى َك َ
ورتُهُ ،فَفَ َّك َر ِفي َن ْف ِس ِه
ان َغنِ ٌّي أ ْ
ص َب ْ
ب لَهُ ْم َمثَال قَائِال" :إِ ْن َس ٌ
ض َر َ
َو َ
َخ َ
ت ُك َ
َجمع ِف ِ
ِ
ِ
َع َم ُل
يه أَثْ َم ِاري؟ َوقَ َ
ال :أ ْ
قَائِالَ :ما َذا أ ْ
َع َم ُل ،أل ْ
َن لَ ْي َس لي َم ْوضعٌ أ ْ َ ُ
اك َج ِميعَ َّغالَتِي َو َخ ْي َراتِي،
َع َ
َج َمعُ ُه َن َ
ه َذا :أ ْ
ظ َمَ ،وأ ْ
َهِد ُم َم َخ ِازنِي َوأ َْبنِي أ ْ
يرةِ .استَِر ِ
ِ
ِِِ
وأَقُو ُل لَِن ْف ِسي :يا َن ْفس لَ ِك َخ ْير ٌ ِ
يحي
ض َ
ات َكث َيرةٌَ ،م ْو ُ
وعةٌ لسن َ
ين َكث َ ٍ ْ
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
َو ُكلي َوا ْش َربِي َوا ْف َرحي!
طلَب َن ْفس َك ِم ْن َك ،فَ ِ
ِ ِ َّ
َع َد ْدتَهَا
فَقَ َ
هذ ِه الَّتِي أ ْ
ال لَهُ اللَُ :يا َغبِي! هذه اللْيلَةَ تُ ْ ُ ُ
لِمن تَ ُكون؟ ه َك َذا الَِّذي ي ْكنُِز لِن ْف ِس ِه ولَيس هو َغنِيا ِ
لل".
َ
َْ
َ
ُ
َ ْ َ َُ
تعليق على اآلية اإلنجيلية:
هناك أمور كثيرة قد تكون سببا في إدخال مساحة من الحزن إلى حياتنا،

أو قد ننشغل في التفكير باليوم والغد وبعده ،فنتعب وتخور قوانا ،وقد
ُنصاب بالمرض أو اليأس ،ورويدا رويدا نصير مفتقدين لساعات الفرح
ومشاعر السالم الداخلي التي كانت تميزنا .لذلك ينصحنا االنجيلي يوحنا
بإن ال نسمح ألي شخص أو أمر مهما عظم ،وحتى الخطيئة ،أن ينزعوا

فرحنا منا ،فالخاطىء يقدر أن يتوب والرب يغفر له ،وقد وعد أن يلبي
جميع احتياجات االنسان.

إذا افرحوا في الرب يا إخوتي ،في كل حين ،وهذا هو الفرح الحقيقي

الذي ال يتغير وال يتبدل ،وال ُيسلب منا.



قصة العدد :واجه ضعفك..
األديب (روبرت لويس ستيفنسون) أُصيب بنوع من الدرن الصدري
الرهيب الذى هز جسده ،وأنهك قواه تماما ،حتى لم يعد قاد ار على

استخدام يده اليمنى فى الكتابة كما كان يفعل فى الماضي ،فلم يستسلم

لضعفه وبذل جهدا كبي ار ليتعلم الكتابة بيده اليسرى ،لكنها ما لبثت أن
تعطلت أيضا ،فأخذ يملي أعماله األدبية على أحد أصدقائه ولكن ،الداء

الخبيث لحق بلسانه أيضا فأصبح عاج از عن النطق ،ومرة أخرى لم
يستسلم لضعفه بل تعلم لغة اإلشارات التي يستخدمها الصم والبكم ،وأخذ

يملي بها رواياته مستخدما ما تبقى في أصابعه من عافية.

والملفت للنظر فى قصة (ستيفنسون) أنه ظل دائما مستبش ار وسعيدا
بمواجهاته المتعددة .ومن أشهر قصص روبرت ستيفنسون في الوطن

العربي قصة "جزيرة الكنز" التي انتشرت كمسلسل كارتوني لألطفال،
والقت نجاحا كبي ار.

إخوتنا األحباء :عندما نسمع أو نعاين مشكالت غيرنا تهون علينا
مشكالتنا والصعوبات التي قد تمر في حياتنا ،وان سلمناها للرب بثقة،
فهو قادر أن يعزينا ويبلسم جراحنا ،بل ويحررنا منها.

 +األب الفاضل جوزيف شابو كاهن رعية كاتدرائية مار افرام للسريان
األرثوذكس في حلب يحتفل بالقداس االلهي اليوم.

 +اليوم يقام جناز األربعين للمرحومة نجمة صليبا شمعون زوجة
المرحوم عبد الكريم صباغ ،وشقيقة كل من اإلخوة :ميخائيل وسيمون

وحنا وجوزيف وجانيت شمعون .للفقيدة الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.

 +اليوم يقام جناز األربعين للمرحومة خاتون جورج زوجة المرحوم شفيق
حنان .تعازينا القلبية ألبناء الفقيدة  :حنا -صبحي-عبد األحد  -كبرييل

 -يعقوب  -صبيحة – وصونيا .لها الرحمة ،ولكم الصبر والسلوان.

 +نشكر الل ألنه رزق األخ جورج سكر وزوجته سلبي زيتولنيان طفال
ذك ار أسمياه الكس ألبير .تهانينا للوالدين ،ويربى بعزكما.

 +اليوم األحد عمادة الطفلة ايميلي ابنة كارول سكر وجان زكو .تهانينا
للمعتمدة وذويها ،وليحل نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.
ُ
 +اليوم األحد ُيحتفل بخطوبة اآلنسة المصون كيندا حنا القس على

الشاب جان شمعي .تهانينا للخطيبين وذويهما ،وعقبال الفرحة الكاملة.

 +تحت شعار اهلل محبة ..وبرعاية نيافة المطران أقيم النادي الصيفي

الناجح لألطفال بمشاركة  22طفال وذلك في الفترة من  1حتى  60آب
 .2062النادي تميز ببرنامجه المنوع ابتداء من صالة الصباح مرو ار
بالرياضة الصباحية وفقرة الدفاع عن النفس التي قدمتها السيدة فاندا

ميلكو .يليها الموضوع الرئيسي حول كيفية ادراك الطفل لمحبة الل من
خالل محبته لآلخر .وكان لفقرة تعليم مبادىء اللغة السريانية حضورها
الفعال مع الملفونو يعقوب هارون .إلى جانب عمل يدوي مميز عبارة
عن علبة آيات أعدها األطفال بأنفسهم .وال ننسى النشاط الرئيسي األول

بزيارة  Parc safariوالثاني إلى مسبح مع حديقة ألعاب وفي الحفل

الختامي قدم األطفال ما تعلموه ،كما عبروا مع األهل عن رغبتهم بإطالة
مدة النادي في السنوات القادمة إن شاء الل .بقي أن نوجه الشكر الجزيل

الدارة النادي المتمثلة في األختين كاترين حنا -ماري الحصرون ،إلى
جانب األخت ريم ايشوع التي أسعدت أوالد فرقتها ،وكذلك الشابين

الرائعين مينا ودومينيك حنا اللذان يشكالن بكل تأكيد مشروع مرشدين
ناجحين للكنيسة في المستقبل القريب ،وال ننسى لجنة السيدات الممثلة

باألخوات الفاضالت :مهى حنا القس -ماري مراد -أمل قومي اللواتي

أعددن طعام الغداء ليومين خالل النادي .وكذلك األخت جورجيت حنا

التي تطوعت يوميا لمساعدة أسرة النادي.

 +برعاية نيافة المطران ايليا باهي يرد المجلس الملي لكنيسة مار
يعقوب الزيارة إلخوتنا أبناء كنيسة مار افرام في شيربروك من خالل

الرحلة التي ينظمها يوم األحد القادم  21آب  .2062االنطالق في

الثامنة والنصف صباحا من أمام صالتنا على هنري بوراسا ،والعودة إن
شاء الل في الثامنة والنصف مساء .رسم االشتراك($)20الرحلة في
أوتوبيس سياحي مريح .للمزيد من التفاصيل وللتسجيل االتصال مع

أعضاء المجلس اإلخوة :شمعون أسمر -مازن مواس -يوسف دنحو.

 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر اجتماعات دراسة الكتاب

المقدس بإشراف نيافة المطران.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  62آب (.$)181

سريانيات (نقال عن موقع أبرشية غربي الواليات المتحدة)
أبدت مجموعة يتجاوز تعدادها الثمانمائة ألف نسمة رغبتها في االنضمام
لكنيستنا السريانية األرثوذكسية .وقد زار سيادة المطران إدواردو أجي ار

مدبر شؤون أبرشية غواتيماال ،نيافة المطران أوكين قبالن سائال عن
السبل الممكنة لالنضمام الى الكنيسة السريانية.علما أن أبرشية غواتيماال

تشمل :غواتيماال ،المكسيك ،فنزويال ،سلفادور ،بوليفيا وأميركا الشمالية.

وبتاريخ  2آب زارهم نيافة المطران أوكين قبالن واحتفل لهم
بالقداس االلهي بحسب الطقس السرياني ،بمشاركة بعض كهنة وأبناء

جمع من أبناء الكنيسة السريانية المتواجدين في غواتيماال
األبرشية مع ٍ
منذ عشرين عاما ،واألغلبية الساحقة منهم جاؤوا من قرية صدد في

حمص.

صلوا للشرق

بقلم األخت :منى أسمر لولي

الشرق جريح والخليقة تئن وتتمخض ،ومن الشرق أشرق شمس البر،
وأضاء الكون بنوره .حسم التاريخ بميالده.

بالروح القدس تجسد الكلمة المحبة ،ومن فوق الصليب غطى البشرية

بدم خالصه ،فهو نبع المحبة وجوهرها .لكن البشرية إلى أين؟

في القلوب صرخة ألم مكتومة من آالم الشر في الشرق ومن البشر ،ففي

الظروف الصعبة تنكشف الوجوه على حقيقتها ،وتتساقط األقنعة المزيفة

لتظهر الوجوه بدون مالمح ،فقد استفحل الشر واإلثم ،ومن فم القدوس
نسمعه يقول :من كثرة اإلثم تبرد المحبة .ألن اإلثم يقطع روابط المحبة
ويخنقها ،وروح العالم قيود قضبان سجون غير مرئية ،وما أكثر أنواع

اإلثم في هذه األيام ،وما أكثر الطرق الملتوية.

فيا أخي في االنسانية قدم لي وردة في حياتي ،وال تنثر الورود على

قبري .قبلني بقبلة مقدسة من قلب ُمحب ،وال تذرف دموعا في يوم
وداعي األخير .قف معي في المحنة ،وال تكتب شع ار ونث ار وتبدع في
وصف الفضائل.

ِّ
فلنصل للشرق الذي هو في أشد المحن .في قلب العاصفة ،ونطلب من
ربنا المخلص له كل المجد أن يغطي الشرق وأرواحنا بدمه القدوس

ويرحمنا.

ونخرج أرواحنا من سراديب االنترنت
فلنبعد عن ضجيج العالم وثرثراتهُ ،
الملوثة ،ونستبدلها ببيوت المؤمنين وخيام الصديقين بأصوات تعلو
بالترنيم والتسبيح والحمد .آمين.

Today’s Bible reading (Luke 12: 13-21):
Then one from the crowd said to Him, “Teacher, tell my
brother to divide the inheritance with me.” But He said to
him, “Man, who made Me a judge or an arbitrator over
you?” And He said to them, “Take heed and beware of
covetousness, for one’s life does not consist in the
abundance of the things he possesses.” Then He spoke a
parable to them, saying: “The ground of a certain rich man
yielded plentifully. And he thought within himself, saying,
‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’
So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and
build greater, and there I will store all my crops and my
goods. And I will say to my soul, “Soul, you have many
goods laid up for many years; take your ease; eat, drink,
and be merry.”’ But God said to him, ‘Fool! This night
your soul will be required of you; then whose will those
things be which you have provided?’ “So is he who lays up
treasure for himself, and is not rich toward God.”
Comment on Today’s Verse:
“And your joy no one will take from you” (John 16:22)
That are numerous things that can sadden us, or make us
worry about today and tomorrow, therefore weakening us,
and make us live in despair. If this effect continues, we
slowly but surely will lose our joy and inner peace that
used to distinguish us from others. Hence, John the
evangelist tells us not to allow any person or any issue
however important, even sin, from taking our joy away
from us; the sinner can repent and the Lord can forgive.
The lord has promised to supply all of our needs. So, let`s
rejoice in the Lord, every time, as this is the true happiness
that never changes, and is never taken away from us.
Story of the Day: Face your Weaknesses
The writer Mr. Robert Louis Stevenson got a severe form
of tuberculosis or an alike disease, which weakened him,

and disabled his right hand. He did not give up, and instead
learned how to use his left hand to write. However, this did
not last long, as the disease affected his left hand too. But
he did not give up writing; he dictated his writings to a
friend. The disease affected his tongue afterward, and he
became unable to speak. Once again he did not give up, but
learned the sign language and started dictating his novels
by sign language using the remainder of the fingers that he
could move. Stevenson remained joyful and happy with
what he was facing. He wrote many novels that became all
well-known, the most famous of which may be the treasure
island, that was made into a children cartoon series, played
on the Arabic tv.
+ Today, the holy mass is celebrated by Rev. Fr. Joseph
Shabo, priest of St. Aphram Syriac Orthodox church in
Aleppo.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Nijma
Saliba Shamoun, widow of the late Mr. Abdulkareem
Sabbagh, and sister of Mikhael, Simon, Hanna, Joseph, and
Janet Shamoun. We pray for long life for her family.
+ Today is the fortieth memorial service of the late
Khatoon George, widow of the late Mr. Shafiq Hannan.
We extend our condolences to her sons and daughters:
Hanna, Subhi, Abdulahad, Gabriel, Yacoub, Sabiha, and
Sonia. We pray for long life for her family.
+ We thank the Lord for blessing Mr. George Sukkar and
his wife Salbi Zeitolinian with a baby boy whom they
called Alex Albert. We congratulate the parents, and pray
for more blessings.
+ Today the Sunday is the baptism of baby girl Emilie,
daughter of John Zakko and Carol Sukkar. We congratulate
the baptized girl and her parents, and may the Lord shine
his light on all of her life.
+ Today the Sunday is the celebration of the engagement of
Mrs. Kinda Hanna Al-Kass to Mr. John Sham’ii. We

congratulate the newly engaged couple, and their families,
and pray for blessings.
+ With the auspices of his Eminence, the summer camp
was held from 6-10 August, 2012, with the participation of
22 children. There was a busy and entertaining program,
started by a morning prayer, sport activities and some self
defence training, presented by Mrs. Vanda Melko. The
main discussion followed, which was about how a kid can
appreciate the love of God by loving others. Then the
children had an entertaining Syriac language teaching
session with Malfono Yacoub Haroun. There was a number
of physical activities, including the visit to Parc Safari, a
swimming pool, and an amusement park. At the end of the
camp, the children showed their families what they had
learned in the last few days, and expressed their wishes to
continue having the summer camp.
We would like to thank the people in charge of the summer
camp, especially Mrs. Catherine Hanna and Mrs. Mari AlHasroon, in addition to Mrs. Reem Yeshou’, and Mina and
Dominic Hanna who would make good church leaders for
sure. We would also like to thank the Ladies Auxiliary,
represented by Mrs. Maha Hanna Al-Kass, Mrs. Marie
Murad and Mrs. Amal Kawmi, who prepared lunch for two
days for the children. We also thank Mrs. Goergette Hanna
who volunteered to help in the camp.
+ With the auspices of his Eminence Archbishop Elia Bahi,
the board of St. Yacoub’s church will pay a visit back to St.
Aphram church parish in Sherbrook, on Sunday August 26,
2012. The departure will be from our church’s hall – Henri
Bourassa, at 8:30 am. The return will hopefully be around
8:30 pm. Tickets for the trip will be ($30) which includes
travelling in a comfortable bus. For more details, and for
registration, please contact the members of the Board: Mr.
Chamoun Asmar, Mazin Mawas, and Yousif Danho.

+ We continue to have our bible study meetings on
Tuesdays at 7 pm, supervised by his Eminence the
Archbishop.
+ The plate collection for Sunday August 12 was $686.
Syriacs: (according to the website of the Western USA
Parish)
A group of more than 800,000 people expressed their
intention to join our Syriac orthodox church. This was
communicated during a visit of his Eminence Bishop
Eduardo Aguirre of the Parish of Guatemala (which
includes Guatemala, Mexico, Venezuela, Salvador, Bolivia
and north America) to his Eminence Archbishop Eugene
Kaplan. Bishop Kaplan visited them back on August 2, and
celebrated the holy mass with them according to the Syriac
tradition, with the help and participation of some priests
and parishioners who belonged to the Syriac church, and
who have been living in Guatemala for more than 20 years.
Most of them have originally come from Saddad in Homs,
Syria.
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
 للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف.األرثوذكس في مونتريـال
موقع

على

بشابو

حاد

مطالعة

بإمكانكم

465-1121110

:الكنيسة االلكتروني بإشراف األب كميل اسحق

www.syrianorthodoxchurch.com
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غداء الباربكيو مع إخوتنا من كنيسة مار أفرام في شيربروك

