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آية العدد :ألن اهلل الذي قال أن يشرق نور من ظممة ىو الذي اشرق
في قموبنا إلنارة معرفة مجد اهلل في وجو يسوع المسيح.
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يح ْاب ِن َداوَد ْاب ِن
ع ا ْل َم ِس ِ
النص اإلنجيمي( :متىِ )11 -1: 1كتَاب ِميالَِد َيسو َ
ِ
ِ ِ
وبَ .وَي ْعقوب َولَ َد َييوَذا َوِا ْخ َوتَو
س َ
سحاق َولَ َد َي ْعق َ
حاق َ .وِا ْ
يم :إِ ْبراىيم َولَ َد إِ ْ
إ ْبراى َ
ِ
ام َارَ .وفَ ِ
َوَييوَذا َولَ َد فَ ِ
ام.
صر َ
ون َ .و َح ْ
ارص َولَ َد َح ْ
ار َ
ص َوَزَار َح م ْن ثَ َ
صرون َولَ َد أََر َ
س ْممون َولَ َد
ابَ .و َع ِّمي َن َ
َوأ ََرام َولَ َد َع ِّمي َن َ
س ْمم َ
اداب َولَ َد َن ْحش َ
اد َ
ونَ .و َ
ونَ .وَن ْحشون َولَ َد َ
ِ
سى َولَ َد َداوَد
سى َ .وَي َّ
وثَ .وعوِبيد َولَ َد َي َّ
يد ِم ْن َراع َ
وعز َولَ َد عوِب َ
ابَ .وب َ
اح َ
وع َز م ْن َر َ
ب َ
ان ِم َن الَِّتي أل ِ
امَ .وَر َح ْب َعام
ا ْل َممِ َكَ .وَداود ا ْل َممِك َولَ َد سمَ ْي َم َ
وريَّاَ .وسمَ ْي َمان َولَ َد َر َح ْب َع َ
ورام َولَ َد
شافَاطََ .وَييو َ
آسا َولَ َد َييو َ
آساَ .و َ
َولَ َد أَِبيَّاَ .وأَِبيَّا َولَ َد َ
امَ .وي َ
شافَاط َولَ َد ي َ
ور َ
سى.
َحاز َولَ َد ِح ْزِقيَّاَ .و ِح ْزِقيَّا َوَل َد َم َن َّ
َح َازَ .وأ َ
ام َ .ويوثَام َولَ َد أ َ
عِّزيَّاَ .وعِّزيَّا َولَ َد يوثَ َ
ِ
ِ
ِ
س ْب ِي َبا ِب َل.
َو َم َن َّ
سى َولَ َد آم َ
ونَ .وآمون َولَ َد يوشيَّاَ .ويوشيَّا َولَ َد َيك ْن َيا َوِا ْخ َوتَو ع ْن َد َ
ود.
شأَْل ِت ِئي َلَ .و َ
س ْب ِي َبا ِب َل َيك ْن َيا َولَ َد َ
شأَْل ِت ِئيل َولَ َد َزربَّا ِب َل َ .وَزربَّا ِبل َولَ َد أَِبيي َ
َوَب ْع َد َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم.
صاد َ
وقَ .و َ
ورَ .و َعازور َولَ َد َ
يم َ .وأَل َياقيم َولَ َد َعاز َ
صادوق َوَل َد أَخ َ
َوأَبييود َولَ َد أَل َياق َ
ِ
ِ
َخيم ولَ َد أَِلي َ ِ
وأ ِ
وبَ .وَي ْعقوب
يع َازر َوَل َد َمتَّ َ
انَ .و َمتَّان َولَ َد َي ْعق َ
يع َازَر َ .وأَل َ
ودَ .وأَليود َولَ َد أَل َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َي ِ
ال ِم ْن
َولَ َد يوس َ
يح .فَ َج ِميع األ ْ
ف َرج َل َم ْرَي َم الَّتي ولِ َد م ْن َيا َيسوع الَّذي ي ْد َعى ا ْل َمس َ
ِ ِ
شَر ِجيالًَ ،و ِم ْن
س ْب ِي َبا ِب َل أ َْرَب َع َة َع َ
يم إِلَى َداوَد أ َْرَب َع َة َع َ
شَر ِجيالًَ ،و ِم ْن َداوَد إِلَى َ
إ ْبراى َ
يح فَ َكا َن ْت ى َك َذا :لَ َّما
ع ا ْل َم ِس ِ
شَر ِجيالً .أ َّ
س ْب ِي َبا ِب َل إِلَى ا ْل َم ِسي ِح أ َْرَب َع َة َع َ
َما ِوالَ َدة َيسو َ
َ
وح ا ْلقد ِ
س.
الر ِ
َن َي ْجتَ ِم َعا ،و ِج َد ْت ح ْبمَى ِم َن ُّ
وب ًة ِليوس َ
ف ،قَ ْب َل أ ْ
َكا َن ْت َم ْرَيم أ ُّمو َم ْخط َ
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األدح السابق للميالد

حكمة العدد :ما جمع باإلثم عدالة اهلل تبدده.

تعميق عمى النص اإلنجيمي :إنجيل القديس متى يربط العيد القديم
بالعيد الجديد ،ويشتمل عمى الكثير من النصوص التي تبين كيف حقق

الرب يسوع نبوات العيد القديم .وقد استيل متى إنجيمو بسمسمة
النسب.وذلك ألن نسب اإلنسان يحدد انتماءه لشعب اهلل المختار ،فبين
متى أن يسوع كان من نسل ابراىيم ،أبي كل الييود ،وجاء مباشرة من

نسل داود.

قصة العدد :ىدية الطفل حنا لمطفل يسوع .
ُولددد يسددوع فددي م ددارة بيددت لحددم ،وىددرع الرعدداة يحممددون إليددو اليدددايا .راع
صد ير اسددمو حنددا أراد ىددو أييددا أن يددذىب ليسددجد لمط ددل .وبعددد أن فّكددر
كبير وقدارورة مداء
في اليدية التي يريد أن يحمميا معو ،حمل رغيف خبز ًا
ير من الصوف .وقال في ن سو" :إن الط ل يريع من أمدو،
ومعط ا ص ًا
لكددن أم دو ستيددع لددو خب د از فددي الحميددب ليتقد ّدو  .وأكيددد أن والديددو يشددعران
قمطت ابنيا ،لكن
بالعطش بسبب طول الطريق .ثم ال ّ
بد أن والدة الط ل ّ
المعطددف يزيددده دف ا،السدديما وأن الطقددس بددارد ".سددار حنددا نحددو الم ددارة،
دوز
وكددان ال جددر .أر فددي طريقددو بيتًددا فقي درا ،و أر فددي داخمددة ام درأة عجد ًا
ترتجدف بسدبب الحد اررة .اقتدرب منيدا ورفدع أرسديا وبمّمدو بقدارورة المداء التدي

كدان يحمميدا .وقدال ليدا" :أتدرك لدك مدا تبقدى مدن المداء مدع القدارورة .كندت
لكن ِك بحاجدة إلدى المداء أكثدر مدنيم.
أريد أن ّ
أقدميا ليسوع الط ل ووالديوّ ،
در يسددتعطي عمددى زاويددة الطريددق .أعطدداه
تددابع حنددا سدديره ،يواذ بددو يددر فقيد ًا
رغيددف الخبددز وقددال لددو" :كنددت أريددد أن أعطددي ىددذا الرغيددف ليسددوع ،لكددن

أسدنانو لدم تظيدر بعدد ،وأندت بحاجدة إلدى الخبدز أكثدر مندو .وتدابع السدير.

داء خ يدف والبددرد
يواذ بدو يددر راعيداً صد ي اًر نا مداً تحدت شدجرة ،وعميددو غط د

قدارس .ح ّدن عميدو ،وم ّدد عميدو معطدف الصدوف الدذ كدان يحممدو دون أن
يوقظددو وقددال فددي ن سددو" :ال بد ّدد أن والددد يسددوع عندددىما مددا يك ددي لتدف ددة
الط ددل".وصددل حنددا إلددى الم ددارة ،وكددان الرعدداة قددد أتدوا وعددادوا .وكددان مددار
يوسف قد ويع اليدايا التي وصمت في زاوية من الم ارة .نظر حندا إلدى

اليدددايا ،ف د أر مسددت رباً قددارورة المدداء ورغيددف الخبددز ومعطددف الصددوف

الصد ير .فسد ل حنددا مددار يوسددف" :مددن أيددن أتددت قددارورة المدداء والرغيددف

ومعطد ددف الصد ددوف " أجد دداب مد ددار يوسد ددف" :المد ددلك الد ددذ ظيد ددر لمرعد دداة
أعطاىم ىذه اليدايا وقال ليم :أعطوىا لمط ل يسدوع مدن ِقبدل راع صد ير

اسمو حنا".

أخبارنا + :في اجتماعو األخير قبل األعياد بر اسة نيافة المطران أجر
المجمس كعادتو تقييماً الحت الية عيد الميلد لألط ال من كافة الوجوه

وات ق أعياء المجمس أنيا كانت إيجابية بمجمميا .وسيصار إلى

االجتماع مع مديرة المشروع إلعداد التقرير النيا ي مالياً يوادارياً .كما

أعد المجمس الممي ترتيباتو النيا ية لح متي عيد الميلد ورأس السنة.
ّ
 +اليوم جناز األربعين لممرحومة مار عيسى ممكي زوجة المرحوم حنا
شمعون مير از شقيقة الشماس توما ممكي .ليا الرحمة ولعا متيا وخاصة
شماسنا ال ايل ،الصبر والسموان.

 +نشكر الرب ألجل نجاح العمل الجراحي الذ خيعت لو األخت ريم
عبد النور مع تمنياتنا ليا بالش اء العاجل .وسلمة قمبك يا أخت ريم.

 +بعد غد الثلثاء موعدكم مع الدرس األخير من دروس تعميم الم ة

السريانية في السادسة والنصف مساء .كذلك المقاء األخير من دروس
الكتاب المقدس في السابعة والنصف مساء عمى أن تتوقف المقاءات
خلل فترة األعياد المجيدة .وتعود في مطمع العام القادم إن شاء اهلل .

 +البارحة السبت أقام مركز قنشرين لمتربية الدينية ح مة عيد الميلد

المجيد التي حيرىا حوالي  26ط لً فرحوا باستقبال بابا نويل الذ قدم
ليم ىداياه الجميمة التي أعدتيا أسرة المركز المكونة من األخوات بوال

كورية – نيممي عبد النور -نيى جولو -كاتيا عجمو -غراسيا خرموش
 مار كاترين وجان أوزجميك .وكذلك تناول األط ال وجبة شييةأعدتيا ليم السيدات ال ايلت ميى حنا القس -مار مراد -أمل قومي

– مار حنان .وال ننسى من ادخل ال رحة لقموب األط ال األخ كابي
مراد .والجدير ذكره أن مركز التربية بدأ عطمتو التي تستمر ل اية يوم

السبت  51كانون الثاني  . 1655وقد بم ت واردات التبرعات التي
وصمت لمركز التربية لمشروع ال قراء  $056وبعض اليدايا العينية.

 +اليوم اجتماع أخوية العا مة بعد القداس .والجدير ذكره أن األخوية تقيم
يوم األحد القادم لقاء محبة تدعي إليو كبار السن في الكنيسة الذين

تجاوزت أعمارىم السبعين عاماً ،لنحت ل معيم بالعيد المجيد .والرجاء

ساعدونا في معرفة أسماء ىؤالء األشخاص لكي ال ننسى أحداً منيم.

 +تجدون عند وكيل الكنيسة األخ انطون توما التقويم السنو ألبرشية
كندا السريانية األرثوذكسية لعام  .1655تستطيعون التبرع بالمبمغ الذ

تريدونو ابتداء من  $56وما فوق .وكل عام وأنتم بخير.
 +األحد المايي اختتم البازار المص ر الذ

أقيم في إطار احت الية

العيد ألط ال وعا لت الكنيسة .وتناول الحيور القميل  ،لقمة محبة

(لحم بعجين) أعدتيا إدارة االحت الية بسعر رمز  .وفي الختام عبر

الحيور عن سعادتيم لتمك األيام التي قيوىا معاً في العمل واإلعداد

ليذا النشاط  .متمنين تك ارره وتطويره في العام القادم إن شاء اهلل .وال

تزال السيدات ال ايلت تعممن في األيام المايية لتكممة طمبات العقودة

والكميشة .فمين منا كل شكر وتقدير .ولعل من ميزات النشاط اكتشاف

ماما نويل خ ي ة الظل تشيع كعادتيا في أنشطتنا جواً من ال رح والحركة
التي ال تيدأ ساعية من خلل تواجدىا الدا م في الخدمة والعمل مع

الص ار والكبار لتكون أنموذجاً في خدمة الكنيسة .إنيا األخت مار
حنان .فميا منا كل الحب والتقدير.

 +المجنة االجتماعية في المجمس الممي تدعوكم إلى تثبيت حجوزاتكم
ودفع ثمن بطاقاتكم ل داء عيد الميلد الذ

يقام في مطعم ليالي الشرق

وح مة رأس السنة التي تقام في صالة األقباط الكاثوليك(.المخطط

والبطاقات عند األخوين شمعون أسمر 016-534-5034يوسف دنحو

 )016-244-5052ونعممكم عن احتياجنا ليدايا في الح متين.

 +يوم عيد الميلد سيصدر العدد الثالث من مجمة حاد بشابو ال صمية.

أسرة المجمة تذكركم ب نيا لن تستمر بدون دعمكم المعنو والماد .
فتكم ة العدد الواحد . $5266

 +شكر من القمب لمسيد بيير ىارون الذ قدم ل ريق أشبال السريان لكرة

القدم مجموعة  CDلتدريب الص ار من أحدث جامعات كرة القدم.
 +بم ت واردات الصينية يوم األحد  12كانون األول (.$)106

مر أكثر من عام عمى قرار حكومة كيبيك بتعميم األديان الر يسية
 +د
ألط النا في المدارس المحمية ،وقد اعتريت بعض العا لت عمى ىذه

الق اررات في المحاكم ،ولسوء الحظ خسرت القيية .واآلن تنو ىذه
األسر الذىاب إلى المحكمة العميا في كندا ،مما يكم يم حوالي ما ة ألف

دوالر ،وأنيم بحاجة إلى دعمنا .أ شخص يريد أن يتبرع الرجاء مراجعة
السيد يعقوب ىارون نا ب ر يس اتحاد مسيحيي الشرق األوسط

( .)150-1244-060ولكم جزيل الشكر مقدماً.

اقترب العيد :وىو يدعوك أن تحب الكنيسة كما ىي وتسعى لمح اظ عمييا
جميمة بيية الطمعة .أن تدخميا وك نك في بيتك فتعتني بيا وتمبي

احتياجاتيا .تحنو عمييا وتعطييا من فكرك وقمبك ووجدانك .اقترب العيد
وىو يدعوك لتشارك ب نشطتيا بيدوء ومحبة .يواذا الحظت خط أو
تقصي اًر ما عممت عمى إصلحو مع أصحاب العلقة بيدوء ال بالصوت

العالي .بل تعالجو كما ت عل مع مشكلتك في بيتك.

وىو يدعوك أن تساىم مادياً في أنشطة الكنيسة بدون أن تنتظر المقابل

أو ت يب إذا لم يرقك النشاط .وأن تترفع عن االنتقاد الدا م .وعندما

صحح الخط وال تظل متمسكاً بو .اقترب
تعرف أنك مخطىء ،تعتذر وت ّ
العيد وىو يدعوك أن تحير القداس في الكنيسة أسبوعياً لكي تمتقي
بالرب اإللو وتصمي مقتدياً بصلة العشار ال ال ريسي الذ يدين الناس.

ىو يدعوك لتدرك جيداً في الكنيسة أن الرب وحده لو النقمة ليحاسب

البشر وىو من ينمي ويح ظ كنيستو ورعيتو من الشرير وما يحاكيو.

اقترب العيد وىو يدعوك لتشجع وتدعم من يخدموا الكنيسة عمى حساب
بيتيم وعمميم .ال أن تشير بيم وتشكك في أمانتيم .

ىو يدعو كل المؤمنين األحباء العاممين في المؤسسات ليشاركوا بعييم

بعياً في أنشطتيم.

اقترب العيد يا من تدخل عيد الميلد بعد أيام قميمة وقد سممت قمبك

لمرب نقياً ال تشوبو شا بة .فتدخل كنيسة مار يعقوب النصيبيني
السريانية بخشوع تشع منو نظرات الحب وت وح منو مشاعر الصدق

والنوايا الحسنة حتى إذا انتيى قداس العيد تبادلنا معاً اكميروساً ومؤمنين

أجمل العبارات وأكثرىا قرباً من القمب والوجدان :بريخ مولوديو دموران.

(مبارك ميلد ربنا).

بقمم :األخت منى أسمر لولي

مي الصوت :
ع ٌ
ارفع صوتك يا مسيحي .ال تكن جباناً .لم يعممك إلو السلم الخنوع
والخوف .فقد قال ال تخف أنا معك .ال تدع النسيان ي خذ حقك في

الحياة .ارفع راية الحق  ،كن في الحق فتكون لك الحياة .

ارفع صوتك حتى تُسمع اآلذان الصماء وتسقط القشور عن أعين
العميان .الشيود الزور س لوا أين ىو فقال سيد بقوة الروح أنا ىو
الحق ليعممنا أن نحيا بقوة الكممة فتحيا روحو فينا فنعمن الحق بال كر

والمسان واإليمان.

لم يعممنا السيد أن نبمع السيف بل جعل سيف الكممة ي زو ال كر بنور

يقطع جذور الظمم من الن س اإلنسانية .ال تدع األيام تنسيك الذ يجر

في الشرق من ظمم بحق أوالد شمس البر .في العراق ومصر وكل مكان

يسوده الظلم .دع النور يتسمل إلى أعماقك ليكشف لك من أنت! أنت
ح يد أوالد النور الذين استشيدوا من أجل اسم المسيح وكممة الحق .أنت

من تحمل في يدك سي ان ،سيف الكممة الذ يرفعك عمى األذرع األبدية

وسيف الشيادة الذ ُيرفع عميك لتدخل المجد بإكميل من نور.
ال تصمت بعد اليوم .شارك وارفع راية المسيح عمى الصميب  .ال تخف

عمى الوقت والمال من أجل نصرة أوالد الرب  .بل اشيد عن ربك في

كل مكان وبو افتخر .سر في موكب الممك .عبر عن رأيك ووجعك

بدون خوف .اصرخ ليصل صوتك عبر األثير ف نت ابن ممك المموك

ورب األرباب .آمين.

................................................

( كتبتيا األخت منى بمناسبة المسيرة السممية التي قامت بيا اليي ة
القبطية الكندية في مونتريدال البارحة السبت في ذكر الشيداء األبرار ).

يا رعاة من النوم قوموا مسرعين،

قد ُولد لنا اليوم فاد العالمين
اتركوا كل القطيع واطمبوا الط ل الرييع،

فيو في مكان ليس إلنسان .لم تحتاجوا في الطريق
إلى يوء أو رفيق.ألن نور الرب أشرق في القمب.

Today’s Bible reading (Matthew1:1-18)
The book of the generation of Jesus Christ, the son of
David, the son of AbrahamAbraham begat Isaac; and
Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his
brethren; And Judas begat Phares and Zara of Thamar;
and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; And
Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson;
and Naasson begat Salmon; And Salmon begat Booz of
Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat
Jesse; And Jesse begat David the king; and David the
king begat Solomon of her that had been the wife of
Urias; And Solomon begat Roboam; and Roboam begat
Abia; and Abia begat Asa; And Asa begat Josaphat; and
Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; And
Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and
Achaz begat EzekiasAnd Ezekias begat Manasses; and
Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; And
Josias begat Jechonias and his brethren, about the time
they were carried away to Babylon: And after they were
brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and
Salathiel begat Zorobabel; And Zorobabel begat Abiud;
and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; And
Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim
begat Eliud And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat
Matthan; and Matthan begat Jacob; And Jacob begat
Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus,
who is called Christ. So all the generations from Abraham
to David are fourteen generations; and from David until
the carrying away into Babylon are fourteen generations;
and from the carrying away into Babylon unto Christ are
fourteen generations. 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.

At the last meeting of the board (15th of December
2010) headed by His Eminence, discussed lengthily
the Christmas Celebration Party, from many different
aspects. The board will meet soon with Ms. Mimi

Tabbakh to prepare a final financial and
administrative report. The board revised and put the
final touches for both Christmas dinner party and the
New Year party.
Today there will be a special mass to commemorate
the late Mrs. Marie Issa Melki, wife of the late Mr.
Hanna Chamoun Mirza, sister of Mr. Touma Melki,
may Almighty have mercy upon her soul and solace
to her family and friends.
Coming Tuesday 21st of Dec. 2010, is the last day for
our Syriac studies classes for the year, and we shall
return God willing after Christmas and New Year
holidays.
The same goes to our Bible Study cessions.
Today after mass is the Syriac Family Brotherhood
meeting. By the way, the brotherhood coming
Sunday (26, Dec. 2010) is inviting the golden ages of
our community for an amicable meeting to enjoy
Christmas together, at our hall. Please help us with
names you think they fall in this category, thank you.
Before leaving the church today, at the entrance
you can pick up your calendar for the year 2011,
which are with Mr. Tony Touma our sacristy, donations
are accepted from ten dollars and up, thank you.
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 need your

financial support other wise we shall not be able to
continue.
Our Sunday, Nov. the 12th plate collect was only
($240). Thanks to all.
As you know our provincial government’s decision to
teach the three major religions to our young children
at the local schools, some families objected to this
decisions and went to court, unfortunately they lost
the case at the lower and higher courts in Quebec.
Now these families are intending to go to the
Supreme Court, and this action will cost them around
one hundred thousand dollars, they need our
support, any person who wants to donate please see
Mr. Yacub Harun at (514) 568-8304, thanks in
advance.
Last Sunday, ended our mini bazaar, where people
who attended had a nice time enjoying the tasty
(Lahem A’jine) – (Syrian Pizza), and hoped to be
repeated such activities with variations. The Ladies
are still working to complete the orders for the holy
day sweets (A’koudé – Klishé).
Our heartiest thanks and gratitude to all. The one
feature during these activities that we discovered
was the talented Mama Noel, in an atmosphere of
joy which filled our hearts young and old with
laughter and happiness, this jolly young lady is no
other than Mrs. Marie Hanan who is always present in
all our activities full of passion eager to help without
any complains. To her we extend our cordial
gratitude and thanks.
Thanks to Mr. Pierre Haroun from our society who
donated six CDs, demonstrating the most advanced

ways to instruct our young children to the techniques
in developing their skills as succour players.
We thank God the Almighty for a surgical operation
Mrs. Rim Abdulnour experienced. All the best and
quick recovery and safe return to your family and
friends.
Yesterday,
Saturday
Qenneshrine’s
Christian
education center prepared
a Christmas party,
attended by about 60 children who were very happy
meeting Santa Claus. Santa presented to the kids
beautiful gifts which were prepared by the Center’s
brotherhood: Paula Kourieh, Nelly Abdel Nour, Nouha
Cholo, Katia Ajmo, Gracia Kharmoush, Mary
Catherine and Jean Ozgalic. The Kids enjoyed the
delicious meals prepared by the Ladies: Maha
Hanna Alkass, Mary Mourad, Amal Kawmi and Mary
Hannan. They were also filled with a great joy
because of the wonderful job of Mr. Gaby Mourad.
Qenneshrine takes the opportunity to announce that
his holiday has already started to end on Saturday
January 15, 2011. Total amount of donations reached
to Qenneshrine’s Center for the poor is $310.
Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacque
Syriac Church in Montreal, for any information, call
Mr. Gabi Yousef at(514/692-9990) or Mr. Yacub Harun
at(514/568-8304). You can read the present and past
issues on our church web site supervised by Father
Kamil at: www.syrianorthodoxchurch.com
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني لمسريان

-1244060  لممراجعة االتصال مع األخ يعقوب ىارون.األرثوذكس في مونتريدال

.150-2515556  واألخ كابي يوسف150

