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آية العدد :لم ِ
آت ألدعو أب ار ارً ،بل خطاة إلى التوبة(.لوقا .)23 :5

النص اإلنجيلي (لوقا93 :1ـــ :)65
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أحد زيارة العذراء ألليصابات

تعليق على اآلية االنجيلية:
لطالما سمعنا عن حياة البر والتقوى ،وعن الحياة المنغمسة بالخطيئة.

لكن هل جلسنا يوماً مع ذواتنا وتأملنا واقعنا الحياتي؟ هل تسود الخطيئة
في حياتنا ال قدر اهلل؟ وهل يوجد أخطاء لم أستطع أن انتصر عليها؟

وما الذي يمنعني من عيش حياة التوبة والقداسة؟ أهو كبريائي أم عنادي

أم بري الذاتي الذي يمنعني من تشخيص حالتي الروحية على حقيقتها
في ضوء تعاليم ووصايا الرب يسوع .كذلك ما هي متطلبات التوبة
وكيف يتوب االنسان؟ وهل تحقيق األمر يحتاج إلى قدرات خارقة أو

شروط مستحيلة؟ بالتأكيد،ال .وهاهوالرب يسوع يدعو الخطاة إلى التوبة،
وهي الطريقة الوحيدة لكي تغفر خطاياك ،أن تتجه نحو شخص الرب،

لكن بقلب منكسر تائب ،وقناعة أننا خطاة وال نقدر بقوتنا وارادتنا أن
نتجاوز خطايانا ،بل نحتاج إلى نعمة وعمل روح ربنا القدوس.
قصة العدد :صانع الخيرات
هبت عواصف شديدة وتحطمت سفينة ماثيو ،ولم يكن أمامه إال أن
يسبح على بعض عوارض السفينة التي حطمتها العواصف ليستقر في

جزيرة صغيرة مهجورة.

ركع ماثيو على أرض الجزيرة يشكر اهلل الذي أنقذ حياته ثم قام يبحث

قفر بال
في الجزيرة لعله يجد ماء يشربه أو نباتاً يأكل منه ،لكنه وجدها اً

ماء وال طعام .بروح الشكر بدأ يجمع األخشاب المتبقية من السفينة
المحطمة ليقيم منها كوخاً صغي اًر يأوي فيه من حر الشمس ومن برد
فكر ٍ
تذمر ،يرفع عينيه إلى السماء صارخاً:
الليل .كلما مر به ُ
" كل األمور تعمل معاً للخير للذين يحبون اهلل (رو .)38 : 8

يارب :أنا أعلم أنك صانع خيرات ..تحول كل ضيقة وم اررة لخيري! أنت

أب سماوي قدير وحكيم ومحب! أقبل كل شيء بشكر من يديك!"

فجأة هبت عاصفة وبروق ،واذ كان في طرف الجزيرة اآلخر الحظ برقاً
من السماء يضرب الجزيرة ،ثم شاهد نا اًر قد اشتعلت في الكوخ الذي

صنعه .في عتاب تطلع نحو السماء ،ولم يعرف ماذا يقول .صمت قليالً
وهو يسأل اهلل :لماذا سمحت بهذا يا إلهي؟

بعد ساعات وصلت سفينة إلى الجزيرة .وعندما سأل قبطانها عن سبب

مجيئه ،أجابه :رأينا النار المشتعلة ،فأدركنا أنك تطلب نجدة!

حقاً يا رب :أنت صانع خيرات! أنت تحول الم اررة إلى عذوبة!
 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية ُيصادف يوم الثالثاء  4كانون األول
تذكار الشهيدتين القديستين بربارة ويوليانا .ويوم الخميس  6كانون األول
تذكار القديس مار نيقوالوس(زوخي) .كل عام وأنتم بخير.
درسة الكتاب المقدس
 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر لقاءات ا
باشراف نيافة المطران ،في صالة كنيستنا ـ ـ هنري بوراسا.
 +اليوم األحد جناز األربعين للمرحوم جان سكر .للفقيد الرحمة ،ولعائلته
الصبر والسلوان.
 +اليوم األحد جناز السنة للمرحوم يعقوب خوري .للفقيد الرحمة،
ولعائلته من بعده طول البقاء.
 +اليوم األحد جناز األربعين للمرحومة مارين كورية التي توفيت في
مونتريـال عن شيخوخة صالحة .تعازينا القلبية الحارة لعائلة الفقيدة

وخاصة أوالدها حنا وعزيز وشكر اهلل وبناتها نجاة وهرمسي وعائالتهم.
للفقيدة الرحمة ،ولكم من بعدها طول البقاء.

 +البارحة السبت تم إكليل الشاب بيار فرنسيس على اآلنسة دياليال
كنعو .تهانينا للعروسين وعائلتيهما ،وبالرفاء والبنين.

(مع االعتذار من حاد بشابو عن الخطأ الذي ورد في العدد الماضي
عن تاريخ االكليل).

 +نشكر الرب ألنه رزق األخ الياس بشارة وزوجته السيدة ريما طفل
جميل أسمياه كريستوفر .تهانينا للعائلة ،ويربى بعزكم.

 +نشكر الرب على عنايته بالسيد عبد المسيح مراد وزوجته الفاضلة
تريز بعد األزمة الصحية التي عب ار منها بسالم ،مع تمنياتنا لهما بالشفاء

العاجل.

 +نشكر اهلل على عنايته بالطفلة الجميلة كبرييال طوني يونو بعد عملية
اللوزات التي خضعت لها .مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل.

 +أخبار المجلس الملي:
وردنا من األخ جاك بدرية نائب رئيس المجلس الملي في كنيستنا ،أن

المجلس يدعو أبناء الكنيسة لالنضمام إلى عضوية اللجان االجتماعية
والثقافية للمجلس .كما يدعو ذوي الخبرة في االستثمار وبيع وشراء

العقارات لتشكيل لجنة استشارية تقوم بإعداد ودراسة أي من األمور التي
ينوي المجلس الملي القيام بها من مشروع اعمار أو توظيف المال

المتوفر .الرجاء لمن لديه الكفاءة االتصال مع أمين سر المجلس األخ
شمعون أسمر على الرقم .428-403-2258

 +يسر المجلس الملي في كنيستنا أن يدعوكم إلى حضور سهرة رأس
السنة مساء االثنين  22كانون األول  3023في صالة األقباط
الكاثوليك -الفالُ .يحيي الحفلة الـ  D.Jناثر .ووجبة الطعام الفاخرة من

مطعم ليالي بيروت .ثمن البطاقة للكبار  $85واألطفال من عمر  5إلى
 23ثمن البطاقة  .$50لمن يود الحجز واستالم البطاقات االتصال مع

سكرتير المجلس األخ شمعون أسمر  .428-403-2258وعضو

المجلس األخ يوسف دنحو  .524-572-7037وكل عام وأنتم بخير.
 +احتفالية عيد الميالد:

لجنة الشباب اليافعين الجديدة وبإشراف لجنة السيدات تدعوكم إلى
احتفالية عيد الميالد الثالثة ،وذلك يوم السبت  25كانون األول 3023

في صالة كنيستنا ـ ـ ـ هنري بوراسا.

برنامج االحتفالية يتضمن برامج وتسالي وألعاب لألطفال .وكذلك بيع

للحلويات واألكالت التراثية مثل العقودة وغيرها .من يود التبرع بمبالغ

نقدية أو حلويات يعود ريعها للجنة الشباب ،ومن يود الحجز للعقودة

والغداء (شمبورك) االتصال مع السيدة مهى حنا القس رئيسة لجنة

السيدات على الرقم  .450-687-3742علماً أن ثمن بطاقة األطفال
 $ 20تتضمن الدخولية واأللعاب ووجبة خفيفة ومشروب ساخن.
ننتظر مشاركتكم .وكل عام وأنتم بخير.

 +ريسيتال عيد الميالد:
تحت رعاية االتحاد الماروني في كندا .وبمشاركة عشر جوقات للترانيم
من مختلف الطوائف المسيحية في مونتريـال تقام أمسية ترانيم ميالدية

بحسب الطقس الماروني والسرياني واألرمني والبيزنطي .األمسية بإشراف
األب انطوان طحان ومشاركة األب كميل اسحق كاهن رعيتنا .وذلك في

تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة  7كانون األول  3023في
كنيسة سان جوزيف على العنوان:

). 1065 Boulevard Pie-X à Laval (H7V3B2
فمجدوه.
والدعوة عامة .المسيح ولدّ ،

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  35تشرين الثاني( .$)766كما
وردنا من محاسب الكنيسة األخ سيمون غزال أن مجموع االشتراكات

السنوية المدفوعة من عائالت الكنيسة وصل إلى  241اشتراكاً مع نهاية

شهر تشرين الثاني.3023

رسالة محبة :إلى أبناء رعية مار يعقوب في مونتريـال
أعلن نيافة المطران عن حملة تبرعات (زوادة العيد) تقوم بها أبرشية كندا
لصالح إخوتنا المتضررين في سوريا بمناسبة أعياد الميالد ورأس السنة.

إخوتنا األحباء :اقترب العيد والزالت التبرعات دون مستوى الطموح ،مع
تقديرنا الكامل لكل المساهمين الكرماء .لكننا نشجع جميع اإلخوة على

مد يد العون إلخوتنا المحتاجين في سوريا .وكل عام وأنتم بخير.
صور حلوة في كنيستي:

وقد دخلنا زمن عيد الميالد روحياً وطقسياً ،كم هو جميل أن نستعد
االستعداد الالئق الستقبال عيد ميالد ربنا يسوع المسيح بالجسد .فنق أر
كلمة الرب المقدسة منذ الحبل العجائبي وبشارة المالك للسيدة العذراء

مرو اًر بميالد يسوع وحياته وتعاليمه .وأن نصوم صيام الميالد بفرح
ورضى ونرفقه بتأمالت وتدريبات روحية تعطي للعيد معناه ،إلى جانب
بهجة الزينة واللباس والطعام التي أنعم اهلل بها علينا.

صور غير مثالية في كنيستي:

أن يرتبط احتفال بعضهم بعيد القديسة بربارة وغيرها من القديسين

بالمظاهر الشكلية ،وبالطعام والشراب وخاصة المشروبات الروحية .وأن
ننسى في زحمة احتفاالتنا القديس نفسه وما قدمه في حياته من قدوة

حسنة وتعاليم روحية وانسانية عظيمة ،بل أن الكثيرين من القديسين

قدموا ذواتهم قرباناً ألجل اسم المسيح يسوع ،فليكن ذكرهم مؤبداً.
فقرة للتأمل :يقول قداسة البابا شنودة الثالث:
قبل أن تنام قدس فراشك بالصلوات بحديث القلب مع اهلل.

وافرش سريرك بالتسابيح والمزامير والترانيم واأللحان والتأمالت الروحية،

لكي تستطيع أن تنام على فراش مقدس.
سريانيات:

احتفل سيادة األسقف مار ايوانيس بولس السوقي النائب البطريركي
ألبرشية دمشق بالقداس اإللهي في كاتدرائية مار جرجس للسريان

األرثوذكس في دمشق ،وبمشاركة نيافة المطران متياس نايش المعاون
البطريركي ،وقام خالله بترقية األب الكاهن يوحنا صاروخان إلى رتبة

الخورنة .كما قلد األب القس كبرئيل داود الصليب المقدس.

حاد بشابو تهنىء اآلباء األفاضل يوحنا وكبرئيل كاهني رعية دمشق،
وتطلب لهما من الرب الحكمة والنعمة ليسعيا نحو مجد الرب وخالص

نفوس أبناء رعيتهم المباركة.

تأمل :ألوان الفرح .بقلم األخت :منى أسمر لولي
وعد من السماء سطع منذ القدم لكل واحد منا بعدم الفناء .ميثاق من
ُ
رب محب يرعانا في كل الظروف ،ومهما تقلب بنا الزمن في مسيرة
حياتنا .قوس قزح مد جسر البركة والتواصل والرجوع إليه ،بألوان الفرح

بوعوده الربانية فكلمة المحبة األزلية األبدية تُحيي الروح في وقت
ِ
فلنحم إيماننا من تناول
الضيق ،وتقينا من صفعات القريب والغريب.

المقنع الذي يغتال االيمان
طعام عدو الخير ،والعين الشريرة ،والوجه ُ
واألرواح بدون وسيلة إدانة ،وال قطرة دم .جريمة بحق الروح ال يطالها
القانون ،وليس لها محام يترافع عنها.

لنعد إلى أنفسنا وحسب ايماننا نختار ما نريد أن نسمعه وما نشاهده في

ولنصغ إلى صوت الروح القدس الذي استودعه الرب في أوانينا
حياتنا،
ِ
الخزفية الذي وحده يوضح لنا الرؤيا بكل صفاء.

هناك أشخاص نالقيهم في حياتنا مثل األلماس يضيئون بنور المحبة

ألن في داخلهم إله السالم .فلنعش مع الرب يسوع المخلص المحبوب

الوديع المتواضع القلب ،ونحمل نيره الخفيف .لنعش ألوان الفرح باإليمان
كألوان القزح ميثاق رب السماء ،ألننا مهما طالت سنين حياتنا ،سنترك

يوماً بيوتاً بنيناها بمال حالل أو حرام ،وشوارع مشينا فيها .سنرحل

ونودع أشخاصاً كانوا أحباءنا ،والى جانبنا في األحزان واألفراح.

وسيغلق الباب.
في النهاية كلنا سندخل محكمة الرب العادلة ُ
اعبدوا الرب بفرح ،وادخلوا إلى حضرته بترنم (مزمور.)3 :200
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونتريـال .للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف

 524-6131110بإمكانكم مطالعة حاد بشابو على موقع الكنيسة االلكتروني
بإشراف األب كميل اسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

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

Today’s Bible reading (Luke 1:39-56): Now Mary arose in those
days and went into the hill country with haste, to a city of Judah, and
entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And it
happened, when Elizabeth heard the greeting of Mary, that the babe
leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.
Then she spoke out with a loud voice and said, “Blessed are you
among women, and blessed is the fruit of your womb! But why is this
granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For
indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the
babe leaped in my womb for joy. Blessed is she who believed, for
there will be a fulfillment of those things which were told her from the
Lord.” And Mary said: My soul magnifies the Lord, and my spirit has
rejoiced in God my Savior. For He has regarded the lowly state of His
maidservant; for behold, henceforth all generations will call me
blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy
is His name. And His mercy is on those who fear Him from
generation to generation. He has shown strength with His arm; He has
scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down
the mighty from their thrones, and exalted the lowly. He has filled the
hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has
helped His servant Israel, in remembrance of His mercy, as He spoke
to our fathers, to Abraham and to his seed forever.” And Mary
remained with her about three months, and returned to her house.
Comment on Today's Verse
We always hear about living in righteousness, and about living in sin.
However, have we ever reflected on other lives and thought: has sin
infiltrated our life? Are there sins that I have not defeated yet? What
prevents me from living the life of righteousness? Is it our ego? Our
stubbornness? Or our self righteousness that prevents us from
applying the Lord’s teachings on our lives?
How do we repent? Does repentance need special powers or
impossible requirements? Definitely not. Jesus calls sinners to repent.
This is the only way for our sins to be forgiven, by coming to The
Lord with a contrite heart, and a belief that we cannot overcome our
sins with our own will or power, but rather with the power of the Holy
Spirit, and then and only then our sins will be forgiven.
Story of the Week: The Lord that gives everything good
A great wind blew, and turned into a storm, throwing Matthew's ship
up and down, until it broke throwing Matthew into the water.
Matthew found himself climbing on top of some of the remnants of
his ship that were floating on the water, and drifted to a nearby island.

When he found himself out of the water, he fell on his knees thanking
The Lord for saving his life. He started to become hungry, and went
around the small island and there was no food of whatsoever. He did
not know what to do there all alone, so he built to himself a small hut
using the wooded ship wreck to protect himself from the rain and
storms.
Days and nights went on, and he was starving. Whenever he thought
of blaming God to what had happened, he thought to himself: "And
we know that all things work together for good to them that love God,
to them who are the called according to his purpose. (Romans 8:28
KJV)" and prayed: "Lord, I know everything you do is good, and you
make everything painful or difficult to be good for me; You are my
omnipotent, wise and all-loving father! And I know you are going to
take me out of this difficulty".
Suddenly, while Matthew was outside his hut, a thunder storm hit the
island, and a thunder fell on his hut and turned it into fire. As
Matthew looked at the only thing he had, he turned his eyes to The
Lord and said: "Lord, why did you allow this?"
After long hours of disappointment, starvation, and weakness, a ship
showed up to the island, and picked Matthew up and saved his life.
Matthew asked the captain there why he came to the island. The
captain answered that he saw the fire from afar, and knew that
somebody was there and that they needed help. Matthew looked up
and said:" Lord, thank you for turning this into my good, once again."
+ According to our church's tradition, December 4th is the memory of
saints Barbara and Julia, and December 6th is the memory of
Nicolawos (Zokhi).
+ With the auspices of His Eminence, we continue to have our weekly
bible study meetings, at our church's hall, every Tuesday at 7 pm.
+ Today the Sunday, is the fortieth memorial service of the late Mr
John Sukkar. We pray for mercy for the deceased and long life and
patience for his family.
+ Today the Sunday, is the annual memorial service of the late Mr.
Yacoub Khouri. We pray for mercy for the deceased and long life and
patience for his family.
+ Today the Sunday, is the annual memorial service of the late Mrs.
Marine Kourieh. We extend our condolences to the family of the
deceased, especially her sons Hanna, Aziz, and Shukrallah, and her
daughters Najat and Heramsi and their families. We pray for mercy
for the deceased and long life and patience for his family.
+ Yesterday the Saturday was the wedding of Mr. Pierre Francis to
Miss. Delilah Kano. We congratulate the newlywed and their families,

and pray for a blessed life. (Had Bshabo would like to apologize for
the mistake in the date of the wedding in the last issue).
+ We thank The Lord for blessing Mr. Elias Bshara and his wife Rima
with a baby boy whom they called Christopher. We congratulate the
family and pray for a blessed life for the new born.
+ We thank The Lord for taking care of Mr. Abdulmaseeh Murad and
his wife Therese, as they passed through a health problem. We pray
that the recover completely soon.
+ News from the Board of Directors: Mr. Jack Badrieh, the vice
president of the Board has informed us that the Board is inviting all of
our church members to volunteer in the social committee. In addition,
whoever has an experience in investments and real estate is invited to
form a consulting committee to study possible financial church
projects to utilize the funds available for the church’s benefits.
Whoever has the potential and the time should contact the Board’s
secretary Mr. Shamoon Asmar at 438-402-1158.
+ The Board would like to invite you to attend a New Year’s Eve
party on Monday December 31st, 2012, at the Coptic Catholic hall –
Laval, hosted by DJ Nather. There will be a lavish dinner served by
Layali Beirut Restaurant. Tickets are $85 for adults and $50 for
children (5-12 years old). Whowever is interested should contact the
Board’s secretary Mr. Shamoon Asmar 438-402-1158, or the Board’s
member Mr. Yousef Danho 514-573-7027.
+ Christmas Celebration:
The new Youth Committee, with the help of the Ladies Auxiliary,
would like to invite you to the third annual Christmas celebration on
Saturday December 15th, 2012 at our church’s hall – Henri Bourassa.
The celebration will include a variety of games, and selling traditional
food and dessert such as Aqoude. The income from selling the dessert
and from your donations will be dedicated for the Youth committee.
For reservations for the Aqoude and Shambourak, please contact Mrs.
Maha Hanna Alkass, the head of the Ladies Auxiliary at 450-6872743. Tickets are $10 for children that include the entry, the games,
and a light meal and a soft drink.
+ Christmas Recital: Under the supervision of the Union Maronite
du Canada, with the participation of ten choirs from different
Christian denominations in Montreal, a Christmas recital will be held,
according to the Maronite, Syriac, Armenian and Byzantine traditions,
with the auspice of Rev. Fr. Antoine Tahhan, and participation of our
very Rev. Fr. Kamil Ishak. The recital will be held on Friday
December 7th, 2012 at 8 pm, at St. Jospeh church: 1065 Boulevard
Pie-X à Laval (H7V3B2). Come and invite others. Christ is born!

Glorify Him!
+ Plate collection for Sunday November 25th was $766. In addition,
Mr. Simon Ghazal, the church’s accountant, has informed us that the
number of families who have paid their registration fees is 149 up till
the end of November 2012.
A Message of Love to all parishioners of St. Yacoub church –
Montreal
His Eminence the Archbishop has asked to collect us to donate money
to support our brothers and sisters in Syria around the Christmas time
and the new year.
Brothers and sisters, Christmas is very close now, and the donations
so far were under the expected. We appreciate all those who have
donated so far and pray that The Lord would bless them.
Beautiful Images from my Church
As Christmas is coming near, how beautiful it is to prepare ourselves
mentally and spiritually to this great occasion, by reading and
meditating in the bible about the annunciation, the miraculous
pregnancy, the birth of Jesus and his life. We also prepare ourselves
by happily fasting to understand the real meaning behind Christmas.
Imperfect Images from my Church
As we commemorate the life of certain saints, some people use this
time to indulge in drinking and eating without meditating on the life
of those saints, who, in most of the times, have sacrificed their lives as
a testimony of their faith.
Mediations: His holiness the late pope Shnoda III said:
Before you sleep, make your bed holy by talking to God the holy one
from your heart. Prepare your bed with prayers, hymns, psalms, and
meditation, so that you can sleep on a holy bed.
Syriacs: His Eminence Bishop Mar Iwanis Boulos Al-Sooqi, the
patriarchal vicar in Damascus, with the participation of the His
Eminence Archbishop Mattias Nayis the Patriarchal Assistant,
celebrated the holy mass at St. George Syriac Orthodox Church in
Damascus, during which he consecrated Rev. Fr. Youhana Saroukhan
to the order of Khouri, and decorated Fr. Gabriel Daoud with the holy
cross. Had Bshabo would like to congratulate both reverend fathers,
and pray for The Lord to bless them with wisdom to guide the parish
of Damascus to what leads to glorification of the name of The Lord,
and salvation of souls.

