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حكمة العدد :ما من إنسان لو من القوة ما يكفي لتمكينو من حمل أثقالو
وحده.
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األحد السابق لمميالد

النص اإلنجيمي (لوقا  23 :3ـــ :)33
ِ
ظ ُّن ْاب َن
ان يُ َ
ين َس َنةًَ ،و ُى َو َعمَى َما َك َ
ان لَوُ َن ْح ُو ثَالَث َ
سوعُ َك َ
َولَ َّما ْابتَ َدأَ َي ُ
ِ
فْ ،ب ِن
وس َ
وس َ
فْ ،ب ِن َى ِاليْ ،ب ِن َمتْثَ َ
اتْ ،ب ِن الَ ِويْ ،ب ِن َمْمكيْ ،ب ِن َيَّناْ ،ب ِن ُي ُ
ُي ُ
َّ ِ
آثْ ،ب ِن َمتَّاثَِيا،
ومْ ،ب ِن َح ْسِميْ ،ب ِن َنج ِ
َّايْ ،ب ِن َم َ
وصْ ،ب ِن َن ُ
ام َ
َمتاث َياْ ،ب ِن َع ُ
اح َ
ِ ِ
يساْ ،ب ِن َزُربَّابِ َلْ ،ب ِن
وس َ
فْ ،ب ِن َييُوَذاْ ،ب ِن يُ َ
وحنَّاْ ،ب ِن ِر َ
ْب ِن ش ْمعيْ ،ب ِن ُي ُ
ِ
ود َامْ ،ب ِن ِع ِ
يلْ ،ب ِن نِ ِ
ير،
َشأَْلتِيئِ َ
ص َمْ ،ب ِن أَْل ُم َ
يريْ ،ب ِن َمْمكيْ ،ب ِن أ َِّديْ ،ب ِن قُ َ
ِ
ِ
ِ
يع َازَرْ ،ب ِن ُي ِ
ونْ ،ب ِن
يمْ ،ب ِن َمتْثَ َ
اتْ ،ب ِن الَ ِويْ ،ب ِن ش ْم ُع َ
ْب ِن ُيوسيْ ،ب ِن أَل َ
ور َ
ِ ِ
انْ ،ب ِن َمتَّاثَاْ ،ب ِن
وس َ
فْ ،ب ِن ُي َ
يمْ ،ب ِن َممََياْ ،ب ِن َم ْي َن َ
ون َ
َييُوَذاْ ،ب ِن يُ ُ
انْ ،ب ِن أَل َياق َ
ون،
انْ ،ب ِن َد ُاوَدْ ،ب ِن َيسَّىْ ،ب ِن ُعوبِ َ
يدْ ،ب ِن ُب َ
ونْ ،ب ِن َن ْح ُش َ
وع َزْ ،ب ِن َسْم ُم َ
َناثَ َ
وب،
ْب ِن َع ِّم َين َ
صْ ،ب ِن َييُوَذاْ ،ب ِن َي ْعقُ َ
اد َ
ص ُر َ
ابْ ،ب ِن أ ََرَامْ ،ب ِن َح ْ
ونْ ،ب ِن فَ ِار َ
ِ ِ
ورْ ،ب ِن َس ُرو َجْ ،ب ِن َرُعوْ ،ب ِن فَالَ َج،
ْب ِن ِإ ْس َح َ
يمْ ،ب ِن تَ َارَحْ ،ب ِن َن ُ
اح َ
اقْ ،ب ِن إ ْب َراى َ
ِ
ك،
ادْ ،ب ِن َس ِامْ ،ب ِن ُنو ِحْ ،ب ِن الَ َم َ
انْ ،ب ِن أ َْرفَ ْك َش َ
ْب ِن َعابِ َرْ ،ب ِن َشالَ َحْ ،ب ِن ق َين َ
ِ
وشْ ،ب ِن
َخ ُنو َخْ ،ب ِن َي ِارَدْ ،ب ِن َم ْيمَْمئِ َ
ْب ِن َمتُو َشالَ َحْ ،ب ِن أ ْ
انْ ،ب ِن أ َُن َ
يلْ ،ب ِن ق َين َ
آدم ،اب ِن ِ
ِش ِ
الل.
يتْ ،ب ِن َ َ ْ
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
يا ليا من عبارة معزية ،فمحبة الرب يسوع المسيح تحصرنا .ىي ال تضيق

عمينا الخناق أو تكون حمالً ثقيالً عمينا بل تحيط بنا ،تُسورنا ،تكمل ىامتنا.
تنعكس في سموكياتنا وأقوالنا وتعامالتنا مع اآلخرين .محبة المسيح تحصرنا
وتمؤلنا ،فال مفر من أن نحب ،وليس من درب أجمل وأعمق من درب

المحبة .عندما تغمرك محبة الرب يسوع لن تستطيع أن تكره أخيك أو

تسيء إليو عن قصد ،أو تتجاىل ألمو ومعاناتو .إنيا محبة حقيقية باذلة ال

تشترط ،وال تحتد ،بل تعطي من ذاتيا بدون انتظار الرد.

قصة العدد :روح الجماعة (رسالة من حاد بشابو في عددها ال)222
عندما ترى اإلوز مياج اًر عند حمول الشتاء ستراه يطير عمى شكل رقم

 ،ٚوقد تتساءل :عن سبب طيرانو بيذه الطريقة؟ وذلك ألنو أثناء قيام

كل طائر برفرفة أجنحتو فإنو يتيح الطريق لمطائر الذي يتبعو .وشكل

الرقم  ٚفي الطيران يضيف لمسرب ٔ %ٚمن قدرتو عمى الطيران فيما

إذا طار كل طائر بمفرده .إن من يسيرون في اتجاه مشترك يصموا إلى

حيث يريدون بطريقة أسرع ألنيم يعتمدون عمى قوة دفع كل منيم لآلخر.
عندما تخرج واحدة من االوز عن التشكيل ،فإنيا تشعر بضعف قدرتيا
عمى الطيران ،وعمى وجو السرعة تعود إلى المجموعة لتستفيد من ميزة

قوة الدفع من الطائر الموجود أماميا .وعندما تشعر االوزة األمامية
بالتعب فإنيا تتراجع إلى الخمف لتأخذ أوزة أخرى مكانيا .كذلك إن اإلوز

يصيح من الخمف تشجيعاً لالوزة في األمام حتى تحافظ عمى سرعتيا.

أخي اًر ،فعندما يمرض طائر اإلوز أو ُيجرح نتيجة طمقة ،ويسقط خارج
التشكيل ،يخرج إليو طائران يتبعانو ىبوطاً حتى يكونا في خدمتو،
ويظالن معو حتى يستطيع الطيران أو حتى يموت ،وساعتيا فقط يبدأن

رحمتيما من جديد أو يطيران مع تشكيل آخر كي يمحقا بمجموعتيما.
 +مشهد يفرح القمب :خالل االحتفالية الميالدية التي رعاىا سيدنا
المطران ايميا باىي يومي السبت واألحد الماضيين حيث غصت الصالة

بالمؤمنين من أبناء الكنيسة وأعضاء المؤسسات (المجمس الممي ـ ـ
السيدات ـ ـ مركز قنشرين الديني ـ ـ جوقة الترانيم ـ ـ أخوية العائمة) الذين
عمموا بنشاط وفرح طوال اليوم ألجل تقديم المتعة والسرور لؤلطفال

والكبار وفق برنامج لطيف منوع.إنيا ساعات عكست روح األسرة الواحدة
المفترض أن تسود في حياة وفعاليات كنيستنا السريانية عمى الدوام.

أعد المجمس الممي ترتيبات
 +في اجتماعو الدوري يوم الخميس الماضي ّ
قداس العيد االدارية ومنيا جمع التبرعات لمن يود من خالل الظروف
المغمقة ،عمى أن يكتب كل متبرع اسمو واضحاً إن رغب بذلك ألجل

استالم ايصاالت التبرعات .كما أكمل المجمس استعداداتو الحتفاالت

الميالد ورأس السنة واألمسية التراثية .أما يوم ٔ كانون الثاني ٕٕٔٓ
فالحفمة يقيميا مطعم ليالي بيروت برسم اشتراك قدره ٖ٘ $ويحيييا

الفنان رازق سعيد والتسجيل عند ادارة المطعم مباشرة .نشجعكم عمى

المشاركة ألن الكنيسة وان كانت غير مسؤولة عن تنظيم الحفمة ،لكن
ليا نسبة من وارداتيا ترتفع كمما ازداد عدد الحاضرين.

 +نشكر الل ألجل عنايتو بالسيدة ميى حنا القس رئيسة لجنة السيدات

بعد العمل الجراحي الذي خضعت لو .حاد بشابو تينئك بالسالمة ،مع

تمنياتنا لك بالشفاء العاجل والعمر الطويل.

 +مركز قنشرين لمتعميم المسيحي :بمغت حصيمة التبرعات التي جمعتيا
يقدميا
أسرة المركز لصالح مرضى مشفى األطفال ٖٓٓ $سوف ّ
األطفال لممشفى خالل أسبوع األعياد .وكانت أسرة المركز اختتمت

مميزة لؤلطفال تفاصيميا في العدد القادم.
نشاطيا البارحة بحفمة ميالدية ّ
 +تقويم الكنيسة السنوي :األحد القادم إن شاء الل خالل قداس العيد
تستطيعون الحصول عمى تقويم الكنيسة السنوي الذي تصدره النيابة
البطريركية السريانية األرثوذكسية في كندا.

 +األمسية التراثية السابعة :المجمس الممي يعمن لكم عن األمسية
التراثية السابعة التي تقيميا كنيستنا ،ويحيييا الفنان السرياني رازق سعيد
حيث يجول في رحاب األغاني السريانية والمردلية ،ويعرج عمى التراث

المشرقي السوري والمبناني والعراقي ضمن جو عائمي مميز ،ولقمة شيية

تعدىا لجنة السيدات مشكورة ،وذلك في الثامنة من مساء السبت ٚ

كانون الثاني ٕٕٔٓ في صالة كنيستنا ـ ـ ىنري بوراسا .االشتراك ٕ٘.$
والتسجيل عند سكرتير المجمس كابي يوسف ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ

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

القداس سعر الكيمو العادي ٗٔ .$وكل عام وأنتم بخير.

 +النداء األخير لحضور حفمة عيد الميالد التي يقيميا المجمس الممي

مساء ٕ٘ كانون األول في مطعم ليالي بيروت ،ويحيييا الفنان السرياني
رازق سعيد ،فال يزال فييا المزيد من األماكن ،عمماً أن ثمن البطاقة

ٓٗ $لمكبار ،وٕٓ $لؤلطفال من عمر  ٙلغاية ٕٔ سنة .لمحجز عند

األخ يوسف دنحو  .٘ٔٗ-ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚأو األخ شمعون أسمر-ٔٔ٘ٛ

ٕٓٗ .ٖٗٛ-كما نشجع اإلخوة الذين حجزوا أماكنيم لمميالد ورأس
السنة أن يبادروا الستالم البطاقات وتسديد ثمنيا ،مع الشكر سمفاً.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٔٔ كانون األول (ٔ.$)ٜٙ

لحظة من فضمك :ىا نحن نودع سنة ٕٔٔٓ وقد وصل عدد العائالت
التي سددت اشتراكيا السنوي لمكنيسة ٔ ٔٙعائمة من أصل ٓٓ ٙعائمة

سريانية في مونتريـال ،وان كنا نتفق أن مقدار إلتزام االنسان ومحبتو
لمكنيسة ال ُيقاس بتسديده التزاماتو المادية أو عدم تسديدىا ،لكننا عند
امتناعنا عن سدادىا تكون كالدين عمينا ،وال أحد منا يحب الديون .لماذا
ىي دين؟ ألن كل عائمة غابت أو حضرت ىي عضوة من أعضاء

الجسد الواحد ،الذي يحتاج إلى مكان يأويو ،والكنيسة ليا رسوميا،

وكذلك صالتنا عمى ىنري بوراسا ،وغيرىا من المصاريف الكثيرة الواجب
أن نتقاسميا جميعاً ،ولن نتطرق لوصية الل بضرورة تسديد العشور

وباكورة الغالت وغيرىا فالحديث عنيا ُيشعرنا بمقدار الدين المتراكم
عمينا .لذلك نشجعكم عمى تسديد االشتراكات ،وكل عام وأنتم بخير.

صوم الميالد( :نقالً عن موقع البطريركية).

يرتقي تاريخ وضع ىذا الصوم إلى ما قبل القرن الرابع لمميالد ،ونفيم

ذلك من قراءاتنا ميامر مار أفرام السرياني (ٖ )+ٖٚوأناشيده التي نظميا

في القرن الرابع .ويمارس ىذا الصوم استعداداً الستقبال ذكرى ميالد

الرب يسوع بالجسد .وتذكا اًر لما كنا عميو قبل الميالد من العيش في

بتجسده .فنصوم
حزن الخطية ،وعبودية إبميس ،فولد المخمص وفدانا
ّ
المتجسد،
لنتنقى نفساً وجسداً الستقبال ذكرى ميالد الفادي ،كممة المّو
ّ
كما صام موسى قبل أن تسمّم كممة المّو المكتوبة أي شريعة العيد القديم.

وكان عدد أيام ىذا الصوم قديماً أربعين يوماً فخففتو الكنيسة إلى خمسة

وعشرين يوماً ثم في عام  ٜٔٗٙوبموجب قرار مجمع حمص خفّفو
الطيب الذكر البطريرك أفرام األول برصوم إلى عشرة أيام بدؤىا يوم ٘ٔ
كانون األول ونيايتيا يوم عيد الميالد الواقع في ٕ٘ كانون األول.

سريانيات :إطالق قواميس سريانية في موقع قنشرين السرياني ـــ

حمب.

أطمق موقع قنشرين قاموسين إلكترونيين سريانيين ،يتيحان لقراء الموقع

ميتمين بالمغة السريانية،البحث في
سواء أكانوا طالباً أم باحثين أم
ّ
مضمون ىذه القواميس ،وقد وقع االختيار عمى قاموس سرياني كمداني ـ ـ

منا ،وقاموس رباعي المغة (سرياني ـ ـ ـ
عربي لممطران يعقوب أوجين ّ
فرنسي ـ ـ ـ إنكميزي ـ ـ ـ عربي) لمعالّمة الراحل األب لويس كوستاز .ىذه
القواميس تقدم خدمة ترجمة المفردات ،وتتميز بمقدرتيا عمى إظيار

منا) تظير نتائج
الخط السرياني بعدة أنماط ،فعند البحث في قاموس ( ّ
البحث بالخط الشرقي وكذلك الخط االسطرنجيمي إضافة إلى الخط
السرياني الغربي ،وايجاد مرادفاتيا بالمغة العربية ،أما في قاموس

(كوستاز) فتظير النتائج بالخط االسطرنجيمي إضافة إلى الخط السرياني
الغربي ،وايجاد مرادفاتيا بالمغات العربية واالنكميزية والفرنسية.

صباح الورد:
إلى ميندس الصوت ابن الكنيسة األخ جوني شاىو الذي لم يوفر فرصة

لخدمة الكنيسة في مختمف مناسباتيا باخالص واندفاع رائعين ،بل
ومجاناً في غالبية األنشطة التي كان آخرىا بازار واضاءة شجرة السالم

في األسبوع الماضي .بارك الل أتعابك أخانا جوني ،وصباحك ورد.

الغفران والمصالحة في عيد الميالد :إنيا حكمة عظيمة عندما ترك

الرب لنا وصية االحتفال باألعياد ألنو يدرك مقدار الفرح والتعزية واألمل
الذي يشعر بو معظم الناس مع قدوم األعياد المجيدة .الرب بسابق عممو

تتجدد أرواحنا بعد معاناة مشاغل الحياة التي تخطف
رتّب لنا األعياد ل ّ
اإلنسان وتسرق منو راحتو وسالمو .رتّب لنا األعياد لنرجع إلى ذواتنا
ونفحصيا بعمق عن فترة مضت في سعي منا نحو األفضل ،وتجاوز

لسمبيات مرت .الرب رتّب األعياد لنصفي قموبنا ،ونغفر لمن أساء إلينا،
ونعتذر لمن أسأنا إليو ،حتى تعود المياه إلى مجارييا بين اإلخوة في
العائمة أو الكنيسة الواحدة .الميالد قادم وىي فرصة لممصالحة والغفران
واعالن المحبة تجاه أخينا ،تمك المحبة التي سبق وبادر بيا الرب تجاىنا
يوم قرر أن يزور عالمنا المظمم ليمنحو سالماً وفرحاً وخالصاً .وسنة

حموة لكم جميعاً إخوتي مع يسوع.
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Today’s Bible reading (Luke 3:23-38):
Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of
age, being (as was supposed) the son of Joseph, the son of Heli,
the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of
Janna, the son of Joseph, the son of Mattathiah, the son of
Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai, the
son of Maath, the son of Mattathiah, the son of Semei, the son
of Joseph, the son of Judah, the son of Joannas, the son of
Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of
Neri, the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the
son of Elmodam, the son of Er, the son of Jose, the son of
Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, the
son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of
Jonan, the son of Eliakim, the son of Melea, the son of Menan,
the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David, the
son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of
Salmon, the son of Nahshon, the son of Amminadab, the son of
Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, the
son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of
Terah, the son of Nahor, the son of Serug, the son of Reu, the
son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah, the son of
Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah,
the son of Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the
son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cainan, the son of
Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
Comment on Today’s Biblical Verse:
“For the love of Christ compels us” (2 Cor 5:14).
What a comforting statement to know that the love of the Lord
Jesus is with and around us. His love is not a burden, and it does
not strangulate us, but rather surrounds us to protect us, and to
make us distinguished among others in what we do, what we say
and how we deal with others. When the love of Christ fills us,
there is no other way but to love others. We would never hate
others or intentionally hurt others or ignore somebody else‟s
sufferings. It is a true unconditional love that knows no limits,
which gives without waiting for anything in return.

Story of the Week: Group Spirit (A Message from Had
Bshabo on its 200th Issue)
In winter time, geese regularly migrate in groups between their
breeding and wintering grounds. As they do so, the birds
migrate in distinctive “V” or “U” formations or in lines. By
taking advantage of the wing tip vortex of the bird in front, each
bird can save energy by reducing drag. The energy savings in
flight can be as much as 71% as compared to each bird flying
alone. When all birds fly in one mutual direction, they would
arrive faster to their destination. When one goose leaves the
group, it will appreciate how weak it becomes and would go
back to the group as quickly as possible to take advantage of the
power of the bird in front of it and of the entire group. When the
goose up in the front gets tired, it will move back giving her
spot to another bird. Moreover, geese from the back would
encourage the goose at the front by making noises so that it
keeps its pace. Finally, when one of the geese gets sick or
wounded by a hunter, and has to leave the group, two birds will
follow the sick goose and be a source of help for it until it can
fly again or die. And only then is when they resume their trip
and join another gathering of geese to follow their original
group to their destination.
Our News:
+ We extend our gratitude to the Lord for taking care of Mrs.
Maha Hanna Al-Kass, head of the Ladies Auxilliary, who
underwent a surgery. Had Bshabo wishes you a fast recovery
and a long life.
+ If you would like to buy „Kleecha‟, you can find it with the
children at the hall after the end of the mass. (Price is $14 / kg).
+ This is the last invitation to attend the Christmas party, held
by the Board of Trustees on the evening of December 25th at
Layali Beirut Restaurant, hosted by Mr. Razik Saeed, the Syriac
singer coming from Sweden. Tickets are $40 for adults and $20
for children (6-12 years of age). To sign up, please contact Mr.
Yousef Danho 514-573-7027 or Mr. Shamoun Asmar 438-4021158. We encourage all who have reserved their tables to come
and get their tickets.

+ Next Sunday you can obtain your copy of the annual calendar,
issued by Syriac Orthodox Patriarchal Vicariate of Canada.
+ Plate collection for Sunday December 11 was ($691).
What a Great Scene: it was during the Christmas celebration
held on Saturday and Sunday, with the blessings of His
Eminence Archbishop Elia Bahi, as our parishioners gathered in
the hall, together with members of committees (Board of
Trustees, Ladies Auxiliary, Qenshren Christian Centre, the
Choir, Family Fraternity) who worked together in harmony to
provide fun to kids and adults according to the preset program.
This gathering was a reflection of the spirit of one family that
should always rule in all activities of our Syriac church.
+ The Seventh Cultural Evening: The Board of Trustees
would like to let you know that tickets are now available for the
seventh cultural night, hosted by Mr. Razik Saeed, the Syriac
singer, who would take us through a blend of Syriac and
Mardinian melodies, passing through the oriental heritage of
Syria, Lebanon and Iraq, in a family atmosphere while you are
enjoying delicious dinner prepared by the Ladies Auxiliary. This
event will take place on January the 7th, 2012 at our church‟s
hall – Henri Bourassa. Tickets are $25. To sign up please
contact the Board‟s secretary Mr. Gaby Yousef 514-692-9990.
One Moment Please: As we are approaching the end of 2011,
the number of families who paid their annual registration fees
reached up to 161 out of 600 registered Syriac families in
Montreal. Although we believe that fulfilling the financial
commitments towards the church does not reflect our love and
commitment to our church, but avoiding paying it would make it
as a debt on us, and nobody wants any further debts on their
shoulders. But why is it a debt? This is because of the fact that
each family, whether present or absent from the church scene, is
a member of one body, which needs a place to stay, and needs to
pay all of the bills (the church‟s, our hall at Henri Bourassa, and
many other expenses that we all share). We are not going to
mention again how God asked us to tithe and to give the first
products and others, as speaking about it would make us really

appreciate how big our debt is. Therefore, we encourage all to
pay your registration fees, and may you have a blessed year!
Christmas Fasting (quoted from the Patriarchate website):
This fasting was put in order before the fourth century AD, as
we read in the writings and songs of St. Ephrem the Syrian
(+373) which were written in the fourth century. We fast before
Christmas to get ourselves ready to live the memory of the birth
of our Lord Jesus in flesh, and to remember how we lived before
that miraculous birth: in sin, despair and slavery to the devil.
Fasting is important to cleanse our bodies and souls, to prepare
us to receive the Word of God in flesh, similar to Moses who
fasted before receiving the written word of God – the Old
Testament. Originally, Christmas fasting was for 40 days, but
was reduced to 25 days in 1946, and further reduced during the
Homs synod to 10 days starting December the 15th and ending
on Christmas day December 25th.
Syriacs: Syriac Dictionaries at Qenshrin Website – Aleppo
Two dictionaries were made publically available at Qenshrin
web service for whoever interested in the syriac language:
Syriac/Chaldean – Arabic by bishop Yacoub Eugene Manna,
and quadrilingual dictionary Syriac-French-English-Arabic by
the late Rev Fr. Louis Costaz. Search is available for words, and
results can be shown in different syriac fonts; In the (Manna)
dictionary, results are shown in the eastern, Estrangelo, and
western fonts, with their meaning in Arabic. In (Costaz)
dictionary, syriac words are represented in Estrangelo and
western syriac fonts, and their meaning in Arabic, English and
French.
Have an awesome Morning:
To Mr. Johnny Chaho, our church‟s audio engineer, who has
served our church on all occasions in great dedication and
enthusiasm, voluntarily without charging the church anything,
for almost all activities, and the last one of which was at the
bazaar and lighting of the „Peace Tree‟ last week. May the Lord
bless you and your work, dear brother and have an awesome
day!
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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 السياراث

534-333-6446 :هاتف

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

INDIGO

ألبسة أطفال لكل األعمار
) بدالت شعانين- (عمادة – مناولة – أعراس
 لصاحبتيا ميسون مرشوINDIGO محالت
:ترحب بكم يومياً عمى العنوان
4357 Notre- Dame, Laval
450-688-4760 :الياتف

