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النص االنجيمي( :متى) 12-21: 2
ع اْل َم ِس ِ
ت َم ْرَي ُم أ ُّ
أ َّ
وبةً
ت ى َك َذا :لَ َّما َك َان ْ
يح فَ َك َان ْ
َما ِوالَ َدةُ َي ُسو َ
ُموُ َم ْخطُ َ
ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
ف َرُجمُيَا
ت ُحْبمَى ِم َن ُّ
وس ُ
َن َي ْجتَ ِم َعاُ ،و ِج َد ْ
وس َ
ف ،قَْب َل أ ْ
س .فَُي ُ
لُي ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ان َب ِّارا ،ولَم َي َش ْأ أ ْ ِ
يما ُى َو ُمتَفَ ِّكٌر
إِ ْذ َك َ
َْ
َن ُي ْشي َرَىا ،أ ََر َاد تَ ْخم َيتَيَا س ِّارَ .ولك ْن ف َ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ُم ِ
الر ِّ
ف
ك َّ
ور ،إِ َذا َمالَ ُ
وس ُ
ب قَ ْد ظَيَ َر لَوُ في ُحْمم قَائالًَ «:يا ُي ُ
في ىذه األ ُ
ام َأرَتَ َك .أل َّ
َن الَِّذي ُحبِ َل بِ ِو ِفييَا ُى َو ِم َن
ْاب َن َد ُاوَد ،الَ تَ َخ ْ
َن تَأ ُ
ف أْ
ْخ َذ َم ْرَي َم ْ
ِ
ِّ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
ص َش ْع َبوُ ِم ْن
ُّ
اس َموُ َي ُسو َ
س .فَ َستَم ُد ْابًنا َوتَ ْد ُعو ْ
ع .ألََّنوُ ُي َخم ُ
ب بِ َّ
الر ِّ
النبِ ِّي اْلقَائِ ِلُ « :ى َوَذا
يل ِم َن َّ
اى ْم»َ .وى َذا ُكمُّوُ َكا َن لِ َك ْي َيتِ َّم َما ِق َ
َخطَ َاي ُ
ِ
اس َموُ ِع َّم ُانوئِي َل» الَِّذي تَ ْف ِس ُيرهُ :اَهللُ َم َع َنا.
اء تَ ْحَب ُل َوتَم ُد ْابًناَ ،وَي ْد ُع َ
ون ْ
اْل َع ْذ َر ُ
ف ِم َن َّ ِ
الر ِّ
ام َأرَتَوَُ .ولَ ْم
ك َّ
َم َرهُ َمالَ ُ
بَ ،وأ َ
وس ُ
َفمَ َّما ْ
استَْيقَظَ ُي ُ
َخ َذ ْ
الن ْوم فَ َع َل َك َما أ َ
ِ
ع.
اس َموُ َي ُسو َ
َي ْع ِرْفيَا َحتَّى َولَ َدت ْاب َنيَا اْلبِ ْك َرَ .وَد َعا ْ
حكمة العدد :اإلنسان يقترح واهلل يدبر ( حكمة انكميزية ).
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تعميق عمى النص االنجيمي :كان الزواج الييودي يتم في ثالث

خطوات ،الخطبة أوالً وتتحقق بموافقة األسرتين عمى االرتباط .والخطوة

الثانية إذاعة األمر عمناً فيرتبط العروسين برباط ال ينفصم إال بالموت أو
الطالق ،وال يسمح بالعالقات الجنسية إال بعد إتمام الزواج وىو الخطوة

الثالثة .وحبل القديسة مريم في مرحمة الخطبة يعتبر وصمة عار تعطي
ليوسف الحق أن يطمقيا حسب القانون الييودي ويمكن لمسمطات أن

ترجميا حتى الموت(تثنية .)35-34 :33لكن ظيور المالك ليوسف في

حمم وتأكيده لو الحبل العجائبي بالروح القدس جعل األمور تتوضح.
فيسوع المسيح ابن اهلل ال يمكن أن يشترك بطبيعة اإلنسان الخاطئة التي
توارثيا البشر عن آدم لذلك ولد من عذراء ومنزىاً عن خطية البشر .فيو

إلو تام وانسان تام  .وألنو إلينا  ،فمو السمطان أن يخمصنا من الخطيئة.

اقترب صوم الميالد :األربعاء القادم يبدأ صوم عيد الميالد في كنيستنا

ولعشرة أيام تنتيي صبيحة يوم العيد .حاد بشابو :تتمنى لكم صياماً

مقبوالً وتذكركم أنو ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كممة تخرج
من فم اهلل .في الصوم فكروا بأخيكم المحتاج لكممتكم الحموة ،لتشجيعكم،

لمواقفكم النبيمة .فكروا بأخيكم الذي تتخاصمون معو في الكنيسة أو

خارجيا وبادروا وصالحوه وال تنتظروا أن يأتي ىو إليكم .فكروا بيسوع

الذي صام في البرية وحيداً باستثناء إبميس الذي ما قدر عميو ألن اهلل

كان معو .ومن يكون صومو لمرب يكون الرب معو .في الصوم أكثروا
العطاء من احتياجكم وبدون أن تعرف شمالكم ما تفعمو يمينكم .في

صوم الميالد انشروا الفرح والسالم من حولكم .جميعنا مدعوون لنصوم
صيام الميالد وذلك بالدخول إلى مخادعنا بيدوء وطمأنينة ونميج بحمد

اهلل وشكره ولنثق أن اهلل الذي يرانا في الخفاء سيجازينا عالنية.

قصة العدد :أحمى الهدايا  :بقمم المهندس الياس قومي.
خطوات ونمتقي الميالد .األسواق التجارية تفتح أبوابيا منذ الصباح .

الناس جميعيا تسعى لشراء لوازم العيد  .ىناك من يدون طمباتو كي ال

ينسى إحداىا .وما نوع اليدية التي سوف يقدميا لعز ٍ
يز لديو .لشقيقة أو

نصيب من تمك العمب المزركشة التي
طفمة .وقد يكون لوالدتو أيضاً
ٌ
ينتظر الكثيرون كي يقدموىا صباح العيد بعد أن ارتاحت ٍ
لميال تحت

أفياء شجرة الميالد أو في إحدى زوايا البيت .المنظر يبدو جميالً ،الباعة
فرحون بما يشتريو ىؤالء الناس صغا اًر كانوا أو من الكبار .الجميع
ِ
فكر بالطفل يسوع؟
يستفيد خالل األيام التي تسبق الميالد ،لكن َم ْن منَّا َ
نحن نسعى أن نبدو في يوم عيده بأحمى الثياب وأجمميا ! جميعنا فكرنا
ُ

ببعضنا بعضاً ،حسنا فعمنا .لكن األحسن ىو ما لم نفعمو بعد! ترى ماذا
أشترينا لمن نحتفل بقدومو؟ وأية ٍ
ٍ
عطر ،أو
ىدية تميق بو؟ ثوب ،أم عمبة
َْ
باقة ورد أو كممة حب! ترى أي اليدايا يحبيا يسوع ؟ أنا أعمم ما يحبو
والدي لذا إشتريت لو ىديتو! الزوجة تعمم ما يحبذه زوجيا فاشترتو لو.

عممت ما تستيويو نفسو من ىدية .وبربارة
جاكوب سبق يوم تحدثنا،
ُ
لمحت إنيا تحب شاال لتضعو عمى كتفييا ،وجون أعممتو زوجتو إنيا
ٍ
جديد .يا أخي الطفل يسوع أيضاً يحب اليدايا!ىو لم
ترغب في ثوب
يختمف عن أطفال العالم .ىل تذكر ما قالو :أعطني قمبك! نعم يا أخي

أعمم ذلك! وما عساني أن أشتري لو ىدية ؟ وماذا تقصد؟ َّ
إن أجمل
ٍ
لطفل فقير أو يتيم .انتبو :لقد حدثتني عن ىدية
اليدايا تمك التي نقدميا
ٍ
لطفل محتاج ! ىذا ىو السر الذي
لمطفل يسوع ،ولم تحدثني عن ىدية
حدثنا كثي اًر عنو .ولتثق َّ
إن طفل المغارة قد ابتيجت نفسو وفرح جداً ألنك

نسعد دوماً !...
قدمتيا ألحد إخوتو الصغار .وبيدية السماء
ُ

أخبارنا:

 +سالمات من القمب لمسيدة شفيقة توماكي لسالمتيا من العمل الجراحي

الذي خضعت لو بعد سقوطيا في المنزل مع تمنياتنا ليا بالشفاء العاجل

 +سالمات من القمب لألخ طالل كنعو بعد نجاح العمل الجراحي الذي

خضع لو .طالبين من الرب لو ولمعائمة دوام الصحة والعافية.

 +نشكر الرب عمى نجاح العمل الجراحي الذي خضعت لو األخت غادة

زكو .طالبين ليا ولمعائمة من الرب يسوع الصحة والسعادة الدائمة .

 +يوم الثالثاء  32كانون األول موعدكم مع الدرس األخير من دروس

تعميم المغة السريانية بإشراف األب كميل اسحق في السادسة والنصف.
وستكون العودة بعد األعياد إن شاء اهلل .كذلك تستمر المقاءات الروحية

في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء في صالة مار يعقوب -ىنري
بوراسا يومي  25و 32كانون الحالي .عمى أن تتوقف المقاءات خالل

فترة األعياد المجيدة.

 +اليوم تجدون عند وكيل الكنيسة األخ انطون توما التقويم السنوي
ألبرشية كندا السريانية األرثوذكسية لعام  .3122تستطيعون التبرع

بالمبمغ الذي تريدونو ابتداء من  $21وما فوق .وكل عام وأنتم بخير.

 +مركز قنشرين لمتربية الدينية يعمن لكم عن استعداده الستقبال تبرعاتكم

المادية أو األلعاب واأللبسة الجديدة والمواد الغذائية لكي يقدميا أطفال

المركز لمفقراء والمحتاجين بمناسبة عيد الميالد المجيد .المزيد من
التفاصيل عند األخت بوال كورية . 625-942:856

رسالة حب من شمامستنا األفاضل  :الشماس صموئيل وبالنيابة عن

شمامسة كنيستنا يتقدمون من األب الربان يعقوب يعقوب بأسمى آيات
الحب والعرفان  .شاكرين لو خدماتو ومتمنين لو النجاح الدائم .

مفاجأة العيد :البارحة السبت أقيمت احتفالية الفرح بعيد الميالد لألطفال
الصغار التي حضرىا حوالي  261طفالً وعدة عائالت أغمبيتيا العظمى
من كنيستنا السريانية .كان اليوم حقاً احتفالية لمفرح افتتحيا نيافة
المطران بكممة مقتضبة ركز فييا عمى أن مصدر كل فرح ىو الرب

يسوع الذي نعيش زمن ميالده ومما يزيد احتفالنا ألقاً مشاركة سانتا كموز

( القديس نيقوالوس ) صديق يسوع الذي كان يوزع اليدايا عمى الفقراء.
وبعد الصالة الربانية بالسريانية رنم األب كميل عدة ترانيم ميالدية
بصوتو الشجي تاله كورال أطفال مركز قنشرين لمتربية الدينية الذين

تدربوا بيمة األخت شاميرام حداد .واستمر الفرح من خالل عدة أنشطة

ادخمت البيجة لقموب األطفال الذين لعبوا بالثموج واأللعاب الخارجية.
كذلك استقبموا بابا نويل القادم عمى حصانو الجميل الذي عمل جولة

سريعة لكل األطفال حول أرض الكنيسة .وتمتعوا بالحيوانات الجميمة

المعروضة داخل الصالة .أما الكبار فقد شاركوا في البازار المصغر

وابتاعوا ما يحتاجونو من ضيافة وىدايا العيد .حاد بشابو كانت ىناك
وىي توجو الشكر الجزيل لكل الذين تعبوا في التحضير ليذا المقاء

الجديد من نوعو في كنيستنا السريانية .وفي مقدمتيم صاحبة الفكرة
ومديرة المشروع األخت ميمي طباخ زوجة األخ يعقوب طباخ الذين

بذلوا الجيود الجبارة خالل الفترة الماضية  .ولكي يتطور النشاط ويستمر

في السنوات القادمة إن شاء اهلل الرجاء أن تبادروا إلى تقديم مالحظاتكم
البناءة ألصحاب الشأن مباشرة وليس ألي شخص آخر.وكل عام وأنتم

بخير .واليوم األحد يستمر البازار المصغر في صالة مار يعقوب حتى
السابعة مساء .وندعو الجميع ليتناولوا وجبة الغداء في الصالة – ىنري
بوراسا ( لحم بعجين ) بسعر  $6لمشخص الواحد.

 +المجنة االجتماعية في المجمس الممي تدعوكم إلى حجز أماكنكم

لغداء

عيد الميالد الذي يقام في مطعم ليالي الشرق وحفمة رأس السنة التي تقام في

صالة األقباط الكاثوليك(.المخطط والبطاقات عند األخوين شمعون
أسمر 561-:89-:489يوسف دنحو  )561-799-:427ونعممكم عن

احتياجنا ليدايا في الحفمتين .كما نذكر من حجز في الحفالت أن يبادر
لتسديد ثمن البطاقات ألجل الحصول عمييا.
 +لقاء وداعي :األربعاء الماضي وببركة حضور نيافة المطران ايميا باىي
واألب كميل اسحق  .المجمس الممي بالتعاون مع سائر المؤسسات الكنسية
ووسط حضور جماىيري كبير أقام لقاء وداعياً لألب يعقوب يعقوب بمناسبة

انتقالو إلى رعيتو الجديدة(مار بينام– تورنتو) المقاء افتتح بالصالة الربانية
بالسريانية وبكممة مؤثرة من نيافة المطران وجييا إلى صديق رىبانيتو وكاىن

من كينة أبرشيتو خدميا بإخالص بحسب ما أوتي من مواىب وقدرات.
وختميا بالقول فضيت المطرانية يا أبونا .ثم توالت الكممات الوداعية من األب
كميل اسحق كاىن الرعية واألخ جاك بدرية نائب رئيس المجمس الممي الذي

تحدث بالفرنسية والعربية وقدم ىدية مالية لمربان يعقوب باسم كل مؤسسات
وعائالت الكنيسة .وتحدثت السيدة ميى حنا القس بالنيابة عن لجنة السيدات
والسيدة ليميان خوري عن الكورال.والسيدة دونا فرجو عن أسرة لقاءات الكتاب

المقدس .والدكتور فرج حنا القس عن لجنة الشباب والسيدة بوال كورية عن

مركز قنشرين الديني .وبعد الكممات النابعة من القمب تم عرض الفيمم الذي
يختصر خدمة الربان يعقوب في مونتريـال وقد القى استحسان الحضور.

وكان مسك الختام مع كممة صادقة شاممة لألب يعقوب شاك اًر وممتناً .مسامحاً

ومعتذ اًر عن أي تقصير .وقد أوصى الشباب بااللتزام في كنيستيم والعائالت

بأن يكونوا أمناء فييا وألجميا .طالباً من الجميع أن يتعمقوا بشخص الرب

يسوع المسيح ال البشر .ثم تناول الجميع لقمة محبة من المائدة العامرة التي
أعدتيا لجنة السيدات مشكورة والحمويات الشيية التي قدمتيا جوقة الكورال.

وتبادل الحضور األحاديث الودية وألتقطوا الصور التذكارية مع الربان يعقوب
متمنين لو النجاح في خدمتو الجديدة.ىذا وكان الربان قد وصل إلى مونتريـال

سنة  3116وخدم في رعيتيا وكان مرشدًا روحي ًا لمشبيبة ومركز التربية وتابع

إصدار مجمة بنيونو في حمة مميزة .وأسس الميرجان السرياني الذي وصل
إلى دورتو الرابعة خالل الصيف المنصرم .وقد غادر إلى رعية مار بينام

عبر األب
المكونة من  236عائمة معظميا من سريان العراق .وقبيل مغادرتو ٌ
يعقوب من خالل حاد بشابو عن شكره ومحبتو الخالصة لجميع أبناء رعية
مار يعقوب التي قضى معيا أحمى األيام .وبدورنا ندعو لك بالتوفيق وأن

يستعمن مجد الرب في حياتك وحياة رعيتك والى لقاء قريب.

 +يوم عيد الميالد سيصدر العدد الثالث من مجمة حاد بشابو الفصمية  .من

يود إرسال صور أطفالو ليتم وضعيا في المجمة .الرجاء االتصال مع األخوة
يعقوب ىارون -كابي يوسف .أسرة المجمة تشكر مساىماتكم السابقة وتذكر
الجميع بأنيا لن تستطيع أن تستمر بدون دعمكم المعنوي والمادي .فتكمفة

العدد الواحد  $2711فرجاء بادروا لدعمنا أو لوضع إعالناتكم .حتى نستطيع
االستمرار .مع الشكر لألخ وليد الياس الذي قدم  $61مع دعاية لممجمة.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد  6كانون األول ( .$) 886

صباح الورد :إلى األخوة الذين تبرعوا بمبمغ مالي لعدم قدرتيم عمى حضور
حفمة رأس السنة .نوجو ليم تحياتنا ليس لتقديميم المبمغ المادي رغم أنو يدل
عن كرميم .لكن ألنيم قدموا عبرة لنا في االيثار والمشاركة الوجدانية مع

إخوتيم في الكنيسة الواحدة حتى عندما يغيبوا بالجسد .

إلى الربان يعقوب يعقوب ( بقمم  :األخت دونا ستيفان فرجو ) .حمامـ ـةَ ِ
سالم
ِ
العطاء غذيـتنا .في درس الكتاب جمعتنا ،طريق
الح ِب و
حممت بيننا .
َ
تعاليم ُ
َ
ـباب أممنا وعممت األطفال يرنموا سريانَــنا.
ـدمت الشـ ـ ُ
الحق والحياة ىديتنا .خ ـ ـ َ
ِ
ِ
لعروس
ستبــقى في الذاكرِة مع ــنا ،ارىـ ــباً ُمعممـ ـاً كاى ـ ــنا .طوب ــى لمـن اختارهُ
ع فاديـ ـ ــنا .يارب أحفظ وبــارك يعقـوبـ ــنا.
ِ
المسيح خادماً متفانيــا .باسم يس ــو َ

Today’s Bible reading (Matthew 1:18-25)
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When
as his mother Mary was espoused to Joseph, before
they came together, she was found with child of the
Holy Ghost. Then Joseph her husband ,being a just
man, and not willing to make her a publick example,
was minded to put her away privily. But while he
thought on these things, behold, the angel of the
LORD appeared unto him in a dream, saying,
Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee
Mary thy wife: for that which is conceived in her is of
the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and
thou shalt call his name JESUS: for he shall save his
people from their sins. Now all this was done, that it
might be fulfilled which was spoken of the Lord by
the prophet, saying ,Behold, a virgin shall be with
child, and shall bring forth a son, and they shall call
his name Emmanuel, which being interpreted is, God
with us. Then Joseph being raised from sleep did as
the angel of the Lord had bidden him, and took unto
him his wife: And knew her not till she had brought
forth her firstborn son: and he called his name JESUS .
Sunday, Nov. the 5th plate collect was only ($775).
Thanks to all.
Our best wishes to Ms. Shafiqa Tomaki to her speedy
recovery, for the safe surgical operations she
experienced after a fall at her residence, asking from
God to her and to her family health and wellbeing.
Our heartiest wishes to Mr. Talal Kanou to his speedy
recovery after a surgical operation he experienced,
asking from God His Almighty to him and his family
health and wellbeing.
Again our best wishes to Ms. Ghada Zakko to her

speedy recovery, for the safe surgical operations she
experienced, asking from Jesus to her and her family
health and wellbeing
Tuesday, the 21st of Nov. 2010, is the last Syriac
courses for the year, and we shall return God willing
after Christmas and New Year.
The same goes to our Bible study cessions.
Qenshrin Centre for Religious Education, announce
its readiness to receive financial donations, nonperishable foods, toys and new clothing to assist by
our children from Qenshrin for the needy families on
Christmas occasion. For further details see Ms. Paula
Kourieh 514/831-9745. Thanks.
Our third issue of “Had b-Shabo” special edition and
the last for the year 2010, will be distributed on the
25th of December, any person who wants to print
something please see Mr. Gabi Yousef. By the way
the theme of this issue will be Christmas and children
we shall appreciate greatly if you furnish us with
photos of your children to be printed.We received
financial contributions from Mr. Walid Elias ($50) and
from Mr. Georges Matar thanks to both of them.
We appreciate greatly and present our cordial
thanks to those who donated an amount of cash,
even though they will not be able to attend the New
Years party physically by spiritually they will be
among us, an unprecedented geste in our parish,
hope it will be an example indicating Syriac
generosity..
The Social committee of our board is reminding you
to book your sit for Christmas Lunch at “Restaurant

Layali al-Sharq”. And for the New Year’s party which
is going to take place at the Coptic Catholic hall. For
further information; please see Mr. Chamoun Asmar
at 450/979-8378 or Mr. Youssef Danho at 450/6889316. “We need your generous donation of articles to
be distributed at both parties, as raffles. Thanks .
A letter of thanks from our Shamosho Samuel, in
behalf of all deacons of St. Jacques of Nisibis of
Montreal, to dear Rabban Jack with our deepest
love and gratitude wish you the brightest future.
Farewell reunion: Last Wednesday in presence of his
eminence Archbishop Elia Bahi, Father Kamil, board
of directors and in collaboration with other church
institutions and numerous public attendance a
farewell party was organized for the occasion of
Father Jack’s transfer to his new parish to Mar.
Behnam - Toronto. The Lord's Prayer was chanted in
Syriac by all, commanded by his Eminence, followed
few words, when they both were together at the
clerical school, ended the vacancy which father
jack’s departure will create. Then it was father Kamil
turn, Mr. Jack Badrieh vice president of the board,
Ms. Maha al-Kass from women’s auxiliary, Ms. Lillian
Khoury representing St. Jacque’s choir, Dr. Faraj alKass representing the youth, Ms. Dona Farjo from the
Bible study expressing in touching Arabic verses, Ms.
Paula Kourieh from Qenshrin. Before the end a clip
was put together demonstrating six years long of
work by Rabban Jack, Lastly few words from the
heart addressed by father Jack expressing his
gratitude, the vast experience he gained at the
same time asked the forgiveness of the public. He
commanded the youth to be committed to their
church, the families to be loyal and to the general

public to cling to Jesus Christ not humans beings. He
concluded by expressing his cordial thanks to all
members of St. Jacques of Nisibis with whom he
spent wonderful times at Montreal parish.
At the recess every body enjoyed well arranged
copious appetizing foods prepared by the women’s
auxiliary and the delicious sweets presented by our
choir. There followed amicable and friendly
discussions among each other and souvenir photo’s
with Father Jack. (A cheque was presented to
Raban Jack as a token of appreciation by the
congregation).
Father Jack arrived to Montreal in 2005 and served
the parish, he was the guide to the youth committee,
Qenshrine (Center for religious Education), continued
and published Benyono Magazine in a modern
format, initiated the Syriac Festival and managed for
the last four years, he left us by his choice to a new
parish composed of one hundred and twenty five
families only (125), most of them from Iraq.
Had b-Shabo wishes you dear Fr. Jack best of wishes
in your future endeavours and bright prospect in your
new responsibility.
I was touched greatly when couple of youth
approached me and demonstrated their eagerness
to work in our communities, now that some time has
passed. I can see very clearly that only one or two
persons are working seriously, even those who
approached me are only visitors!
During the last (1, Nov. 2010) meeting of our board,
they received Dr. Faraj Hanna al-Kass, Miss. Nathalie
Khoury and Dayroyo Jack and they assessed the
reasons which led to the lost of eleven thousand and
five hundred dollars (11,500.00), after well analyzed

and documentations hoped this will be a good
example for our future activities.
Yesterday, Saturday it was the Christmas Surprise
Celebratory Party, about one hundred and fifty
children were present with their families and friends,
mostly from our parish. A small speech was delivered
by his eminence, about children, Jesus Christ and
Santa Clause. After recitation of Our Lord’s Prayer in
our dear Syriac language, father Kamil chanted few
Christmas songs, the children of Qenshrine recited
few hymns, nicely performed due to Ms. Chamiram
Haddad’s ingenuity, most importantly the children’s
joy was un-comparable, they received father
Christmas on his sledge drown by a single horse.
Inside our hall there were exotic animals and lots of
article exposed, many of the present families took
opportunity and purchased few articles in
accordance to their requirements which was very
encouraging.
Had b-Shabo was present and extends very worm
thanks to all those who participated in preparation,
what ever the sort and brought this first ever activity
in our parish to a success, among them Ms. Mini
Hajjar–Tabbakh, Mr. Yaqoub Tabbakh, Ms. Mary
Hanan Ms.Farida Wardeh and others who devoted
major efforts from the birth of the idea and on. In
order to continue this activity for the coming years
we would like to receive recommendation from any
of you or ideas which we can improve and bring it to
a better standard.
Today, Sunday the mini Bazaar continues at our hall
4375 Henri-Bourassa West, until 7 pm. We encourage
you to test the special (Lahem Ajine)-(Syrian Pizza)
lunch priced only ($ 5) per person.

