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آية العدد :مرثا مرثا أنت تيتمين وتضطربين ألجل أمور كثيرة ،ولكن الحاجة

إلى واحد ،وقد اختارت مريم النصيب الصالح (لوقآٔ.)ٗٔ :
النص اإلنجيمي (لوقا75 :1ـــ  :)08وأ َّ ِ
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حكمة العدد :يوجد في العالم ما يكفي حاجة االنسان ال جشعه (غاندي).

ٗ كانون األولٕٓٔٔ/

No:ٜٔٛ

أحد ميلد يوحنا المعمدان

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:

حالنا اليوم كحال مرثا وأختيا مريم .فبعضنا ينيمك في العمل ومسؤوليات

الحياة ،وخدمة الكنيسة أيضاً ،وتمر حياتو سريعاً ،والبعض اآلخر يختار
الجموس عند قدمي الرب ،ويصغي قمبو لصوت الل ،إلى جانب اليمان
الحقيقي الذي يتمتع بو .نحن ل نستطيع توجيو الموم لمرثا عمى عمميا

وتعبيا وكذلك كل انسان يكد بعرق جبينو .لكن النصيب األفضل كما أعمن

الرب يسوع كان لمريم التي بحكمة اختارت الواحد يسوع ،وىو بالتأكيد

النصيب األفضل لجميعنا.

قصة العدد :أنت التحبني..

طفل صغير يمعب في بستان كبير .ركض نحو والده قائلً :أنا أريد تمك

الوردة الحمراء الجميمة .فرد عميو األب  :لكن يا حبيبي ىذه الوردة لكي

تقطفيا يمكن أن تصيبك أشواكيا فتؤذيك .رد الطفل بانفعال :لكني أريدىا.

ابتسم والده ،وأخذ يحدثو بمطف :يا بُني الوردة الحمراء أشواكيا مؤذية.
تستطيع أن تأخذ الوردة البيضاء التي في يدي .الطفل :ل أريدىا .بل أريد
عوضاً عنيا عنقود العنب الموجود عمى تمك العريشة البعيدة .أجابو أبوه:

لكنيا غير مكتممة النمو ،وطعميا ليس حمواً ،ومتى حان موعد القطاف

سأجمب لك العنب لتتذوقو .فرد الطفل باكياً :أنا أريدىا ،وأنت ل تحبني،

فضمو والده بحنو إلى حضنو
ولذلك ل تريد أن تعطيني الوردة أو العنب.
ّ
ل :يا ُبني .ىل يجب أن تذوق م اررة العنب ،وتتأذى بشوك الوردة لكي
قائ ً
تدرك حقاً أني أحبك؟

إخوتي :حالنا في علقتنا مع الل كحال ذلك الطفل .نحن نطمب منو ،وىو

يمبي احتياجاتنا ،وان لم نحصل ذات مرة عمى ما نريده ،نتذمر عمى عممو،
بل نشكك في محبتو لنا .وميما حاول أن يوضح لنا بشكل مباشر أو من
خلل تجارب اآلخرين أنو لم يتجاوب معنا ألجل خيرنا الذي يعرفو في

الوقت والزمان المناسبين ،لكننا نصر عمى عنادنا .إنيا دعوة جادة لنثق
بمحبة الل الفائقة لنا ميما تأخرت استجابتو لصمواتنا وطمباتنا.

 +اليوم األحد ٗ كانون األول بحسب تقويم كنيستنا السريانية ىو تذكار
الشييدتين القديستين بربارة ويوليانة.

 +مشهد يفرح القمب:

إنو المقاء األول الذي أقامتو إدارة مركز قنشرين لمتعميم المسيحي لمشباب

وتميز ببرنامجو
من عمر ٕٔ لغاية  ٔٚسنة ،وقد حضره  ٜشباب،
ّ
الترفييي إلى جانب المسابقات الثقافية ووجبة محبة (بيت از) لكل الحاضرين.

حاد بشابو تشد عمى أيديكم لمبادرتكم بيذا النشاط لسد نقص لطالما

نشجعكم ونحثّكم عمى الستمرار بنفس اليمة.
تحدثت عنو عائلت شبابناّ .
 +عن شيخوخة صالحة رقد بالرب المرحوم يعقوب خوري والد اإلخوة
جوزيف ،جان ،جورج ،طوني ،بيار .وسيعرض جثمان الفقيد اليوم األحد

مساء عمى العنوان3955 :
من الساعة ٕ إلى ٘ بعد الظير ومن  ٚإلى ٜ
ً
 .Chemin Côte De Liese, St- Laurent, H4N 2V6وسيصمى
عمى جثمانو يوم غد اإلثنين الساعة ٔٔ صباحاً في كنيسة سانت لو ارن

عمى العنوان .807 Boul. Ste-Croix, :حادبشابو تتقدم من آل الفقيد
بأحر مشاعر العزاء .لو الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

 +اليوم األحد جناز األربعين لممرحومة فكتوريا ىندي باطري .لمفقيدة
الرحمة ،ولعائمتيا وخاصة ابنتيا جين زوجة األخ عماد الصبر والسموان.

 +نشكر الل عمى عنايتو بالشابة المجتيدة جولي ابنة ماري وميشيل لولي

تينئ
التي حازت عمى بكالوريوس في العموم مع رتبة امتياز .حاد بشابو ّ
جولي وعائمتيا ،وتتمنى ليا المزيد من التفوق والنجاح.

 +من يود شراء العقودة والكميشة ،الرجاء التسجيل لدى السيدة فييمة (أم
حنا) .سعر كيمو العقودة ٕٓ ،$والكميشة ٗٔ .$وكل عام وأنتم بخير.

 +نود أن نعممكم بأن حجوزات حفمة رأس السنة التي يقيميا المجمس الممي
قاربت عمى النتياء ،والمتبقي عدد محدود جداً من الطاولت .أما حفمة

عيد الميلد التي تُقام مساء ٕ٘ كانون األول في مطعم ليالي بيروت،
ويحيييا الفنان السرياني القادم من السويد رازق سعيد ،فل يزال فييا المزيد
من األماكن ،عمماً أن ثمن البطاقة ٓٗ $لمكبار ،وٕٓ $لألطفال من عمر

 ٙلغاية ٕٔ سنة .لمحجز عند األخ يوسف دنحو . ٘ٔٗ-ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ
أو األخ شمعون أسمر . ٖٗٛ-ٕٗٓ-ٔٔ٘ٛ

 +مركز قنشرين في عيد الميالد :ل تزال أسرة المركز تجمع التبرعات من

خلل بيع ىدايا وكعك العيد ،لدعم مرضى مشفى األطفال في مونتريـال.

حاد بشابو تحثكم عمى دعم ىذا النشاط بالتصال مع األخوات بول كورية
٘ٗ ،٘ٔٗ-ٖٛٔ-ٜٚنيممي عبد النورٕ. ٘ٔٗ-ٕٜٓ-ٕٚٚ

 +فريق أشبال السريان لكرة القدم :يعمن لكم عن رغبتو بتشكيل فريق
يضم أعمار  ٚ-ٙسنوات فقط لكي نبني فريقاً متجانس األعمار .من يود
تسجيل ابنو التصال مع األخ كابي يوسف ٓ٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد  ٕٚتشرين الثاني (.$)ٛٚٛ

 +نشكر من القمب المؤمنة التي تبرعت بمبمغ ٕٓ $لحاد بشابو.

لحظة من فضمك :عممت حاد بشابو أن الذين سددوا اشتراكاتيم السنوية
في األسبوع الماضي ىم ٖ عائلت ،فأصبح المجموع  ٔ٘ٙاشتراكاً لعام

ٕٔٔٓ .نشجعكم عمى المبادرة بتسديد التزاماتكم تجاه الكنيسة ،وليس
بالضرورة أن يدفع ٓ٘ٔ $كاملً ،بل كل عائمة حسب طاقتيا.

 +مساء البارحة السبت أقامت لجنة السيدات حفمتيا الخاصة بالسيدات
بمناسبة عيد البربارة وسط حضور كبير مأل صالة مار يعقوب عمى آخرىا،

المقدمة لين ،وقد خرجن
والحاضرات فرحن بالبرنامج المنوع والمائدة الغنية ُ
شاكرات لجنة السيدات عمى تعبين.

سريانيات :رسامة مطران لمموصل ،وتقميد وسام بطريركي سام.

في دير مار أفرام السرياني ـ ـ سوريا ،وفي جو روحي مييب قام قداسة
البطريرك مار اغناطيوس زكا األول عيواص يوم األحد الماضي برسامة

األب الربان داود متى شرف مطرانًا ألبرشية الموصل وتوابعيا باسم مار
نيقوديموس بحضور لفيف من األحبار األجلء .خلل القداس قمد قداستو

نيافة المطران مار غريغوريوس صميبا شمعون المستشار البطريركي وسام

الصميب األكبر لمقديس مار اغناطيوس النوراني تقدي ًار لخدماتو الجميمة،

وىو الوسام األكبر في الكنيسة السريانية.

عبرة :قدمها األخ صبحي بشارةُ :سئل صموئيل مورس مخترع التمغراف:
وأنت تجري تجاربك .ىل حدث أنك توقفت عند نقطة معينة ،ولم تعرف ما
يجب أن تكون الخطوة التالية؟ فأجاب مورس :طبعاً حصل ذلك ،وليس مرة

واحدة ،بل مرات كثيرة ،وماذا كنت تفعل حينذاك؟ قال مورس :كنت أصمي
من أجل نور أكثر ،وكان الل يستجيب .وعندما كان اآلخرون يمدحون ما

أتوصل إليو من نتائج ،كنت أشعر إنني غير مستحق ليذا المديح .لقد

وصمت إلى نتائج ثمينة جداً بتطبيق قوانين كيربائية لمجرد أن الل أراد بيا

خير البشرية ،وكان ل بد أن يعمنيا لواحد من الناس ،وأنا سعيد ألنو

اختارني ،وقد َس ّر أن يعمنيا لي .ولقد كانت أول رسالة تمغرافية أرسميا
المخترع نفسو مستخدماً شفرة مورس ىي(:ىذا ما صنعو الل).

صباح الورد :إلى شمامستنا الكبار الذين يواظبون منذ سنوات طويمة عمى

خدمة الييكل .صباح الورد ألنيم قدوة وبركة .طالبين من الرب أن يحفظيم

لمكنيسة ،ويطيل أعمارىم ،ويباركيم ىم وعائلتيم وأولدىم.

عيد القديسة بربارة( :بتصرف) عن كتاب رائحة المسيح الذكية لقداسة

البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص.

ولدت بربارة أوائل القرن الثالث لمميلد في مدينة نيقوميدية .وىي اإلبنة

الوحيدة لوالدىا ديوسقورس الوثني الذي اشتير بكرىو لممسيحية .أما بربارة

فكانت دمثة األخلق ،توفيت والدتيا وىي صغيرة ،فأقام والدىا حرسًا من

خوفو عمييا ،وجمب ليا أساتذة ليعمموىا شتى أنواع العموم ،كما مأل جوانب

القصر أصنامًا آللية يعبدىا لتتمثل بو وحيدتو .كان بين خدميا بعض

المسيحيين فاستفسرت منيم عن إلييم الذي ل يسكن في الحجارة فشرحوا

ليا أصول الدين المسيحي ،ونصحوىا بمراسمة العلمة أوريجانس أستاذ
مدرسة اإلسكندرية .فكتبت بربارة إليو ،وطمبت أن يكون معممًا ليا ،فابتيج

أوريجانس ،وأرسل ليا كتاباً بيد تمميذه فالنتيانس الذي أوصاه أن يشرح
لبربارة تعاليم الرب يسوع .ولما قرأت بربارة رسالتو امتألت من الروح

القدس ،وبشجاعة فائقة أدخمت فالنتيانس إلى قصرىا ليكون أحد أساتذتيا،

فشرح ليا عقيدة التجسد اإلليي ،وبتولية العذراء مريم ،وبعد تعمقيا بأصول
فعمدىا األب فالنتيانس ،وكانت تواظب
الدين طمبت أن تنال نعمة العمادّ ،
عمى الصلة والتأمل بسيرة الفادي ،ثم طمب يد بربارة أحد أبناء النبلء من

الوثنيين ،ففاتحيا أبوىا بذلك فرفضت محتجة بالبقاء إلى جانب أبييا الذي

يعودىا البقاء دونو فسافر لعدة أيام .فانتيزت بربارة فرصة غيابو
قرر أن ّ
حمام
عن القصر فحطمت األصنام ،وكان أبوىا قد أمر أن ّ
يشيد ليا ّ

خاص ،ويفتح فيو شباكان فأمرت البنائين أن يفتحوا شباكًا ثالثًا رم ًاز

فسرت
لمثالوث األقدس .وظير ليا يسوع بييئة طفل صغير جميل جداً ّ
بذلك لمحظات ،وانقمب سرورىا حزنًا لما تغيرت ىيئة الطفل إذ تخضب
جسمو بالدم ،فتذكرت آلم وصمب الفادي في سبيل فداء البشرية ،وىكذا

عاشت بربارة السماء وىي عمى األرض ،وعندما عاد ديوسقورس أبوىا،

ووجد إبنتو قد حطمت أصنامو ىاج كالوحش الكاسر .وعاد ليفاتحيا بأمر
تزويجيا من شاب وثني ،فرفضت ألنيا قد وىبت نفسيا لمرب يسوع ،فكاد

أن يفتك بيا معتب ًار كلميا إىانة لو ولدينو الوثني ،وىددىا إن بقيت

مسيحية فسوف يغسل عاره بسفك دميا بيده .ىنا طمبت منو بربارة أن
يستمع ليا موضحة لو بطلن عبادة األوثان ،فغضب والدىا وشكاىا إلى

حاكم المدينة لعترافيا بالمسيح جي اًر .استدعاىا الحاكم ليحاكميا أمام

الجميور ،فأظيرت احتقارىا لكل ما في العالم ،وافتخارىا بالمسيح يسوع،
فأمر الحاكم بتكبيميا ،ثم عروىا من ثيابيا وجمدوىا بسياط مسننة
كالسكاكين ،فتمزق جسدىا وىي صابرة تمجد المسيح .ثم أمر الحاكم

باستجوابيا أمام الناس الذين تعجبوا إذ أروا جسميا خالياً من أثر السياط.
وحاول الحاكم ثانية فأمر بتمشيط ساقييا بأمشاط من حديد ،وحرقوىا

بمشاعل ثم ممحوا جسدىا المثخن بالجروح ،وىي تسبح الل وتعترف بإيمانيا

بيسوع .أعادوا بربارة إلى سجنيا المظمم ثم قادوىا أمام الحاكم ،وكم كانت

ضمد
دىشة الناس عظيمة إذ رأوىا بكامل صحتيا ،فقالت بربارة اإللو الحي ّ
جروحي ،فاستشاط الحاكم غضبًا ،وطمب من جنوده أن يقطعوا رأس بربارة
جرىا في الشوارع عارية ،فسترىا الل بضياء سماوي .وطمب أبوىا من
بعد ّ
الحاكم أن يأذن لو بقطع رأسيا بيده فسمح لو بذلك ،فقادىا أبوىا إلى خارج

المدينة وىو يزبد ،وعندما وصل إلى قمة اليضبة جثت بربارة عمى األرض
وضمت يدييا إلى صدرىا عمى شكل صميب وحنت ىامتيا ،فتناول أبوىا

الفأس وىوى بيا عمى رقبتيا ،وما أن نزل ديوسقورس من الجبل حتى
سقطت صاعقة من السماء وأحرقتو .فإكراما لقداستيا واستشيادىا أجمعت

الكنائس الرسولية عامة عمى تكريميا في ٗ كانون األول من كل عام .
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ألبسة أطفال لكل األعمار (عمادة – مناولة – أعراس  -بدلت شعانين)
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الياتف450-688-4760 :

Today’s Bible reading (Luke 1:58-80):
Now Elizabeth‟s full time came for her to be delivered, and she
brought forth a son. When her neighbors and relatives heard how the
Lord had shown great mercy to her, they rejoiced with her. So it was,
on the eighth day, that they came to circumcise the child; and they
would have called him by the name of his father, Zacharias. His
mother answered and said, “No; he shall be called John.” But they
said to her, “There is no one among your relatives who is called by
this name.” So they made signs to his father what he would have him
called. And he asked for a writing tablet, and wrote, saying, “His
name is John.” So they all marveled. Immediately his mouth was
opened and his tongue loosed, and he spoke, praising God. Then fear
came on all who dwelt around them; and all these sayings were
discussed throughout all the hill country of Judea. And all those who
heard them kept them in their hearts, saying, “What kind of child will
this be?” And the hand of the Lord was with him. Now his father
Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying:
“Blessed is the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed
His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of
His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophets,
who have been since the world began, that we should be saved from
our enemies and from the hand of all who hate us, to perform the
mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant,
the oath which He swore to our father Abraham: to grant us that we,
being delivered from the hand of our enemies, might serve Him
without fear, in holiness and righteousness before Him all the days of
our life. And you, child, will be called the prophet of the Highest; For
you will go before the face of the Lord to prepare His ways, to give
knowledge of salvation to His people by the remission of their sins,
through the tender mercy of our God, with which the Dayspring from
on high has visited us; to give light to those who sit in darkness and
the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.” So the
child grew and became strong in spirit, and was in the deserts till the
day of his manifestation to Israel.
Comment on Today`s Biblical Verse:
“And Jesus answered and said to her: Martha, Martha, you are
worried and troubled about many things. But one thing is needed, and
Mary has chosen that good part”. (Luke 10: 41&42)
We are all like Mariam and Martha; some of us are too busy attending
work and life responsibilities, and also serving at church, while others
prefer to sit down near the Lord‟s feet, listening wholeheartedly to

God‟s voice. We cannot blame Martha for taking care of her work
seriously, and we cannot blame anybody else who works hard either.
However, the best destiny was to Mariam, as the Lord declares, who
wisely chose the one and only Jesus, who definitely is the best destiny
for all of us.
Today’s Story:
As he was playing in a big field, a young boy ran to his dad saying:
“Dad, I want that gorgeous red flower!” His father answered: “No my
dear son! To get the flower you might hurt your fingers with its
spines!” “But I want it!” answered the boy angrily. The father smiled
gently and said “Dear son, this red flowers have sharp thorns that can
wound you. You can have this white flower in my hand instead!” But
the boy replied: “No, I do not want it. Instead, I want that grape
cluster on that vine!” “But it is not ripen yet,” said the father, “and it
wouldn‟t taste sweet. Whenever it is time to harvest, I will get you the
grapes to taste.” Then again, the young lad replied angrily crying: “I
want it! You do not love me, that‟s why you do not want to give me
the flower or the grapes!” At that, the father held his son with love
and said: “Dear son, do you have to taste bitterness of grapes or be
hurt by thorns before you know I love you?!”
Dear Brothers: Our relationship with God is sometimes like that
child; we ask of Him, and He answers us back. If one time we do not
get what we want, we start blaming Him and doubt His love to us.
However hard He tries to explain to us directly or indirectly through
others that He did not answer us for our good as He is waiting for the
right time to answer us back. But we insist on being stubborn and
continue blaming Him. It is a serious sincere invitation for us to trust
absolute love of God to us, even if His answers seem to be they are
never coming.
+ Today, December 4, is the memory of the two martyrs St. Barbara
and Juliana according to our Syriac church‟s tradition.
+ Today Sunday is the fortieth memorial of the late Mrs. Victoria
Hindi Batri. We pray for mercy for the departed, and patience and
long life for her family especially her daughter Jane wife of Imad.
+ We would like to extend our thanks to the Lord for taking care of
his daughter Joulie, daughter of Marie and Michael Loli, who
obtained a bachelor‟s degree in science with honours. Had Bshabo
congratulates Joulie and her family, and wishes her all the success.
+ Yesterday Saturday evening was a party held for our perish ladies
by the Ladies Auxiliary on the occasion of St. Barbara feast at St.
Yacoub‟s hall. Attendants enjoyed an entertaining program and some

great food, and they were all so thankful to the Ladies Auxiliary for
their great efforts.
+ We continue to have our weekly spiritual meetings on Tuesdays,
with the blessings of His Eminence Archbishop Elia Bahi at St.
Yacoub‟s Hall. Come and bring others!
+ Plate collection for Sunday November 27 was ($878).
+ We dearly thank the believer who donated $20 to Had Bshabo.
+ If you are interested in buying „Aquoda‟ and „Kleesha‟ please
contact Mrs. Fahima George (Um Hanna). Prices are $20/kilogram of
Aquoda and $14/kilogram of Klesha.
+ We would like to inform you that reservations for the New Year‟s
party held by the Board of Trustees are almost over, and there is only
a limited number of unbooked tables available. On the other hand,
there is more space at the Christmas Party held on December 25 at
Layali Beirut Restaurant, hosted by the Syriac singer Mr. Razik
Saeed, who is coming from Sweden. Tickets are $40 for adults and
$20 for children (6-12 year of age). For reservations please contact
Mr. Yousef Danho (514-573-7027) or Mr. Shamoun Asmar (438-4021158).
+ What a Great Scene:
It is the first meeting arranged by Qenshrin Christian centre for youth
from 12 – 17 years of age. The meeting was attended this time by 9
youth, and included an entertaining program, competitions and pizza
for all. Had Bshabo would like to thank Qenshrin Centre for this
activity that all families with youth needed and asked for. May our
gratitude be a reason of encouragement to you!
+ Qenshrin Centre in Advent and Christmas Time: Qenshrin
centre would like to let you know that they are still raising funds
through selling gifts and cake to support the Children Hospital in
Montreal. Had Bshabo would like to encourage you to participate in
this activity by contacting Mrs. Paula Kourieh 514-831-9756 and
Nelly Abdulnoor (514-209-7272).
+ Syriac Cubs Soccer Team: would like to let you know about the
intention to build a team that has children of 6-7 years of age only, to
be a homogenous team. Whoever interested should contact Mr. Gabi
Yousef 514-692-9990.

One Moment Please: Had Bshabo was informed that 3 additional
families paid their annual registration fees last week, raising the total
number of subscribing families to 156 for the year 2011. We would
like to encourage all families to pay their duties towards the church. It
is not necessary to pay the whole amount of %150, but each family as
much as they could.
Syriacs: Ordination of a New Bishop for Mousel, and granting a
Patriarchal Decoration.
Last Sunday at St. Ephrem the Syrian Monastery – Syria, His
Holiness Patriarch Mor Ignatius Zakka Iwas ordained Rev. Father
Rabban Daoud Matti Sharaf as a bishop for Mousel and Environs and
gave him the name Mar Nicodemus. During the ceremony, His
Holiness the patriarch granted the patriarchal counselor bishop
Gregorius Saliba Shamoon „St. Ignatius Theophoros Grand Cross‟,
which is the highest decoration in the Syriac Church, for his great
service at the Syriac church.
Christmas Quiz:
Had Bshabo is delighted to present a new competition with 10 new
questions. We are looking forward to receiving your answers before
Christmas, as there are great prizes waiting for the winners. We would
like to give you a hint that all answers have been posted in previous
issues of Had Bshabo on Christmas.
Q1: What does the name „Jesus Christ – Messiah‟ mean?
Q2: What are the gifts brought by the Magi? And what do they
symbolize?
Q3: Jesus was born in Bethlehem, which is a Syriac word meaning....
Q4: What is the name of the elderly man and woman waiting for Jesus
birth in the temple?
Q5: Why did the Jews refuse the person of Jesus Christ?
Q6: Herod killed children of Bethlehem under the age of .......
Q7: What did Virgin Mary say when the angel told her that she will be
pregnant and give birth to Jesus?
Q8: What is the name of the angel that announced the good news to
Mary?
Q9: What is the name of the true saint from whom Santa Clause was
inspired?
Q10: Do you know where the Lord Jesus would love to be born
today?

A Moral: Presented by Mr. Subhi Bshara:
The famous inventor Samuel Morse who invented the telegraph, was
once asked if he ever encountered situations where he didn‟t know
what to do. Morse responded, “More than once, and whenever I could
not see my way clearly, I knelt down and prayed to God for light and
understanding.” Morse received many honors from his invention of
the telegraph but felt undeserving: “I have made a valuable
application of electricity not because I was superior to other men but
solely because God, who meant it for mankind, must reveal it to
someone and He was pleased to reveal it to me.” It is worth
mentioning that the first telegraphic message sent by Morse himself
using his code was: “What hath God wrought?”
Have an Awesome Morning: To our senior deacons who have been
serving altar for years and years. Have an Awesome Morning
because you are a great example to follow and reason for blessings.
We pray that the Lord keep you safe from all evil for the church, grant
you long lives, and bless you and your families.
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