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آية العدد :فاستيقظ يعقوب من نومو وقال :حقاً إن الرب في ىذا المكان،
وأنا لم أعمم( .تكوين .)ٔٙ :ٕٛ

أطفال الكنيسح في احتفاليح الميالد

حكمة العدد :نحن نخمص ال بما نعممه ،بل بما فعمه المسيح ألجمنا.

ٔٔ كانون األولٕٓٔٔ/
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أحد وحي يوسف

النص اإلنجيمي (متى  11 :1ـــ :)52
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اس َموُ َي ُسو َ
َي ْع ِرْفيَا َحتَّى َولَ َدت ْاب َنيَا اْلبِ ْك َرَ .وَد َعا ْ
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
إن أعظم نعمة يحظى بيا االنسان المؤمن أن يتمتع بوجود الرب بقربو.

قد نمر في ظروف صعبة تسبب لنا الكآبة أو الخوف أو اليأس ،وقد

نشعر بالوحدة والحزن واالنكسار ،لكن لنثق أن الرب موجود حولنا
يحاول التخفيف عنا ،ويردنا إلى حضنو الحنون .ولنحاول أن نيدأ،

ونتجاىل صخب العالم ومشاغمو الكثيرة التي ال تنتيي ،ولنصغ لصوت
الرب الذي لم ،ولن يوفر فرصة الحديث معنا ،بل وقرع بابنا ألنو يسر
بإن يدخل إلى حياتنا ليمكث معنا ،ويكون ليا األفضل.

قدمها األخ صبحي بشارة عن االنترنت.
قصة العدد :عظة النار ـــ ّ
أحد المؤمنين اعتاد المواظبة عمى القداس اإلليي مع عائمتو بانتظام،
إلى أن انقطعت ىذه العائمة فجأة عن الذىاب إلى الكنيسة ،فقرر الراعي
ٍ
مساء ٍ
فرحب بو،
زيارتيم في
بارد .فوجد ذلك الرجل وحيداً في المنزل ّ

يتأمل في
وأجمسو عمى أريكة مريحة قبالة المدفئة .بقي الراعي صامتاً و ّ
تراقص ألسنة الميب حول الحطب المشتعل في المدفئة .ثم أخذ ممقطاً
وأبعد إحدى الحطبات المشتعمة عن باقي الحطبات ووضعيا عمى حدة،

وعاد إلى أريكتو صامتاً .كان الرجل يالحظ ما يفعمو الراعي ولكنو لم

يتمفّظ بكممة .بعد قميل بدأت ش اررات الميب من الحطبة المشتعمة والبعيدة
توىجيا وخمدت وبدت كأنيا انطفأت.
عن رفاقيا تضعف وخف
ّ

نظر الراعي إلى ساعتو وتييأ لممغادرة .وقف ببطء ،وأخذ الحطبة البعيدة

وأعادىا إلى وسط المدفئة .فبدأت تتوىج ،وعاد الميب إلييا ثانية وقال:

أعتقد ىكذا أفضل .وعندما غادر قال لو الرجل باكياً :لقد فيمت ،أشكرك

يا أبتي عمى ىذه العظة النارّية الصامتة.ونعدك بالعودة إلى الكنيسة
صباح األحد القادم.

يعرضك لمفتور الروحي ويضعف
أخي :ابتعادك عن الشركة الروحية ،قد ّ
إيمانك.
 +الخميس القادم المصادف ٘ٔ كانون األول يبدأ صوم عيد الميالد
الذي يستمر لعشرة أيام بحسب طقس كنيستنا السريانية األرثوذكسية ،أي

ليوم عيد ميالد ربنا يسوع المسيح بالجسد .تقبل اهلل ايمانكم وتوبتكم

وأصوامكم ،وكل عام وأنتم بخير.

 +البارحة السبت ٓٔ كانون األول بحسب تقويم كنيستنا السريانية ىو
تذكار الشييدين مار بينام وأختو سارة .ويوم السادس من كانون األول
احتفمت كنيستنا بتذكار القديس مار نيقوالوس (زوخي).

 +مشهد يفرح القمب :إضاءة شجرة السالم الذي أقيم البارحة السبت في
مقر المطرانية برعاية نيافة المطران إيميا باىي وحضور األب كميل

اسحق وجوقة مار يعقوب وحشد من المؤمنين واألطفال الذين رّنموا

وصمّوا ألجل السالم في أوطاننا في الشرق األوسط .وكانت االحتفالية

التي نظّميا المجمس الممي بمشاركة جميع مؤسسات الطائفة قد انطمقت

تضمن ترحيب األطفال بسيارات
ظي اًر بنشاط األطفال الميالدي الذي
ّ
اإلطفاء واالستماع لشرح تفصيمي عن كيفية عمل رجل اإلطفاء .تالىا
فقرة تزيين األطفال ألجمل شجرة .وبعد تناول وجبة الطعام استقبل
قدم ليم اليدايا بمناسبة العيد .ثم زار الجميع بازار
االطفال بابانويل الذي ّ
الميالد واشتروا ما ل ّذ وطاب من مأكوالت وضيافة العيد.

 +في اجتماعو الدوري قرر المجمس الممي ما يمي:

ٔ ـ ـ مشروع االيداع الشيري المباشر( (accés d‟affairesأصبح جاى اًز
لمن يود التبرع لمكنيسة بمبمغ شيري ثابت يسحب مباشرة من حسابو.

من يود المشاركة ،أو لمعرفة المزيد من التفاصيل مراجعة األخ سيمون
غزال محاسب الكنيسة.

ٕ ـ ـ ـ دعوة مؤسسات الكنيسة إلى عشاء محبة بمناسبة األعياد ،وذلك يوم
ٕٔ كانون الثاني ٕٕٔٓ.

ٖ ـ ـ ـ إقامة سيرة في صالة كنيستنا يوم ٔ كانون الثاني ٕٕٔٓ يحيييا
الفنان رازق سعيد إذا توفّر العدد الالزم.
 +في زحمة رقدت عمى رجاء القيامة المرحومة ممكة شمعون زوجة السيد
بدري عبدايم شقيق السيدة شفيقة عبدايم زوجة السيد أديب آحو توماكي.
ليا الرحمة وآلل شمعون وعبدايم وتوماكي طول البقاء.

 +األحد الماضي توفي في أميركا المرحوم كرمو جرجس أصالني،
والفقيد ىو خال األخ الياس قومي .لو الرحمة ولعائمتو وخاصة ابن أختو

الياس تعازينا القمبية الحارة.

 +األحد الماضي اجتمعت أخوية العائمة اجتماعيا الدوري ،وفيو قدم
األخ جوني توما فقرة من فقرات المقاء ،كما أشرفت زوجتو األخت فاديا

عمى برنامج األطفال ،وتم التأمل بمعاني الصالة الربانية التي عممنا
اياىا الرب يسوع المسيح ،وتناول أعضاء األخوية القمح (السميقة)

بمناسبة عيد البربارة.

 +في األسبوع الماضي أقامت أسرة مركز قنشرين لمتعميم المسيحي
نشاطاً ممي اًز تمثل برحمة إلى صالة البولينغ ،وقد قضى األطفال وقتاً

ممتعاً ،وقد خرجوا فرحين متمنين تكرار مثل ىذه األنشطة.

 +قاربت الدورة األولى من دورات الكاراتيو التي اطمقتيا كنيستنا في

شير تشرين األول عمى االنتياء ،وقد نجح أطفالنا في اختبارىم األول،
وحازوا عمى الحزام األبيض واألصفر بإشراف مدربيم القدير مارون ثابت

وابنتو آن ماري .وستنطمق الدورة الجديدة مطمع العام القادم إن شاء اهلل.

 +من يود شراء الكميشة ،تجدونيا لدى األطفال في الصالة بعد انتياء

القداس سعر الكيمو العادي ٗٔ $ومع تمر  .$ٔٙوكل عام وأنتم بخير.

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

حفمة عيد الميالد التي تُقام مساء ٕ٘ كانون األول في مطعم ليالي
بيروت ،ويحيييا الفنان السرياني القادم من السويد رازق سعيد ،فال 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 .ٖٗٛ-ٕٗٓ-ٔٔ٘ٛ
كما نوجو عناية اإلخوة الذين قاموا بحجز أماكنيم في الحفالت أن

يبادروا الستالم البطاقات وتسديد ثمنيا ،مع الشكر سمفاً.

 +مركز قنشرين في عيد الميالد :ال تزال أسرة المركز تجمع التبرعات
لدعم مرضى مشفى األطفال في مونتريـال .حاد بشابو تحثكم عمى دعم
ىذا النشاط باالتصال مع األخوات بوال كورية ٘ٗ،٘ٔٗ-ٖٛٔ-ٜٚ
نيممي عبد النورٕ. ٘ٔٗ-ٕٜٓ-ٕٚٚ

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٗ كانون األول (ٖٓ.$)ٛ

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

لعام ٕٔٔٓ .نشجعكم عمى المبادرة بتسديد التزاماتكم تجاه الكنيسة.
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"Garderie éducative privée "LES PETITS BOURGEONS
Enfants 1 à 5 ans, ouverte de 7:30 à 17:30 du Lundi au
Vendredi. Possibilité d'un remboursement anticipé mensuel.

روضة البراعم الصغار لصاحبتها السيدة سعاد عياش،
ترحب بجميع األطفال من عمر (ٔ) حتى (٘) سنوات من اإلثنين إلى الجمعة
ّ
مساء
ابتداء من الساعة ٖٓ ٚ،صباحاً حتى ٖٓ٘،
ً
SOUAD AYACH
2506 Place Keller, St-Laurent, H4K 2T2.
Tél:(514) 333-6546

INDIGO

ألبسة أطفال لكل األعمار
(عمادة – مناولة – أعراس  -بدالت شعانين)
محالت  INDIGOلصاحبتيا ميسون مرشو
ترحب بكم يومياً عمى العنوان:
4357 Notre- Dame, Laval
الياتف450-688-4760 :

Today’s Bible reading (Matthew 1:18-25):
Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother
Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she
was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph her
husband, being a just man, and not wanting to make her a public
example, was minded to put her away secretly. But while he
thought about these things, behold, an angel of the Lord
appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do
not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is
conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a
Son, and you shall call His name JESUS, for He will save His
people from their sins.” So all this was done that it might be
fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet,
saying: “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son,
and they shall call His name Immanuel,” which is translated,
“God with us.” Then Joseph, being aroused from sleep, did as
the angel of the Lord commanded him and took to him his wife,
and did not know her till she had brought forth her firstborn
Son. And he called His name JESUS.
Comment on Today’s Verse:
„Then Jacob awoke from his sleep and said: “Surely the LORD
is in this place, and I did not know it.” ‟ (Genesis 28: 16)
The best thing believers can get is to enjoy the presence of Lord
beside them. We may pass through depressing or frightening
hardships leading us to despair, loneliness, and grief. But our
trust is that the Lord is present with us, encouraging us, trying to
get us back to him. Let‟s forget about this world‟s hustle and
noise, and let‟s listen carefully to the voice of the Lord, who
would use each and every opportunity to speak with us in person
and, to knock on our door to come and own our life.
Our News:
+ Next Thursday, December 15th, is the beginning of the 10-day
Christmas fasting according to our Syriac Church‟s Calendar.
May your prayers and fasting be a way to come closer to the
Lord for this and for all blessed occasions.
+ Yesterday December 10th was the commemoration of the
martyrs St. Behnam and his sister Sarah according to our Syriac

church‟s tradition. And on the 6th December our church
celebrated the memory of St. Nicolaus (Zokhe).
+ In its periodic meeting, The Board of Trustees decided the
following:
1. The monthly auto-withdrawal system has been set ready for
whoever wanting to donate fixed monthly payments to our
church withdrawn directly from their account. For more
details, please contact Mr. Simon Ghazal our church‟s
accountant
2. Arranging for a Christmas fellowship dinner on January 21,
2012.
3. Arranging for a banquet at our church‟s hall on January 1,
2012, hosted by the singer Mr. Raziq Saieed.
+ Last Sunday, Mr. Karmo Georges Aslani passed away in the
US. The deceased is the maternal uncle of Mr. Elias Kawmi. We
pray for mercy for the deceased and patience for his family.
+ Last Sunday, the Family Fraternity met last Sunday. While
Mr. Johnny Toma hosted one of its activities, his wife Fadia ran
the children‟s activities. The group meditated on the meanings
of the Lord‟s prayer, then they had wheat for St. Barbara‟s
feast.
+ Last week, the group of Qenshrin Christian Centre went
balling. Children had great time there.
+ The first karate course which was started in October is coming
to an end soon. All of our children have passed the first
assessment and got the white and yellow belt under the
supervision of Mr. Maroun Thabet and his daughter AnneMarie. Next course will start in the new year.
+ Whoever is interested in getting „Kleecha‟, you can buy it in
the hall after the mass. Prices are: $14/kg (plain) and $16/kg
(with dates).
+ Plate collection for Sunday December 4 was ($830).
+ We would like to let you know that reservations for the New
Year‟s party organized by the board of trustees are almost over,
and the number of tables available is very limited. On the other
hand, Christmas party on December 25, is going to be held at
Layali Beirut Restaurant, hosted by the Syriac singer Raziq
Saeed coming from Sweden, and a good number of tickets are

still available. Tickets are $40 for adults and $20 for children 612 years of age. For reservations please contact Mr. Yousef
Danho 514-573-7027 and Mr. Chamoun Asmar 438-402-1158.
For those who have registered their spots for the party please
come and obtain your tickets and pay for them.
+ 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 Mrs. Nelly AbdulNoor (514209-7272).
One Moment Please: Had Bshabo was informed that only 2
additional families paid their annual registration fees last week,
raising the total number of subscribing families to 158 for the
year 2011. We would like to encourage all families to pay their
duties towards the 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?

Annonce

Educatrices diplomées et une préposée à l'entretien
demandées pour une garderie à Blainville

s.v.p contact:
Mme. Théodora Said:
514-974-2693

C
Ceennttrree M
Meeccaanniiq
quuee G
Go
ouuiinn
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - FREINS – SILENCIEUX
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6410 B. Gouin O Montréal, Québec H4K 1B1
TEL : 514-331-6440

ميكانيك
سنرت ميكانيك
سنرت
لصاحبه دومينيك بوكرجي
تصليح جميع أنواع السيارات

534-333-6446 :هاتف

احتفاليح الميالد في كنيسح مار يعقوب

احتفاليح الميالد في كنيسح مار يعقوب

جانة من الحضور في نشاط لجنح السيداخ في عيد الثرتارج

