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آية العدد :ألنه هو سالمنا( .أفسس .)14 :2

احتفالية األخوية بعيد الميالد

حكمة العدد:

رغم األحزان والدموع .افرح يا إنسان بميالد يسوع.
 22كانون األول2012/

No:254

األحد السابق للميالد

النص اإلنجيلي (لوقا  33 :3ـــ :)33
ِ
ان ُيظَ ُّن ْاب َن
ين َس َنةًَ ،و ُه َو َعلَى َما َك َ
ان لَهُ َن ْح ُو ثَالَث َ
َولَ َّما ْابتَ َدأَ َي ُسوعُ َك َ
ِ
ف،
وس َ
وس َ
فْ ،ب ِن َهالِيْ ،ب ِن َمتْثَ َ
اتْ ،ب ِن الَ ِويْ ،ب ِن َمْلكيْ ،ب ِن َيَّناْ ،ب ِن ُي ُ
ُي ُ
َّ ِ
آثْ ،ب ِن
ومْ ،ب ِن َح ْسلِيْ ،ب ِن َنج ِ
َّايْ ،ب ِن َم َ
وصْ ،ب ِن َن ُ
ام َ
ْب ِن َمتاث َياْ ،ب ِن َع ُ
اح َ
ِ ِ
ِ
يساْ ،ب ِن
وس َ
فْ ،ب ِن َيهُوَذاْ ،ب ِن ُي َ
وحَّناْ ،ب ِن ِر َ
َمتَّاث َياْ ،ب ِن ش ْمعيْ ،ب ِن ُي ُ
ِ
يلْ ،ب ِن نِ ِ
ص َمْ ،ب ِن
َزُربَّابِ َلْ ،ب ِن َشأَْلتِيئِ َ
يريْ ،ب ِن َمْلكيْ ،ب ِن أ َِّديْ ،ب ِن قُ َ
ِ
ِ
يع َازَرْ ،ب ِن ُي ِ
ود َامْ ،ب ِن ِع ِ
اتْ ،ب ِن
أَْل ُم َ
يمْ ،ب ِن َمتْثَ َ
يرْ ،ب ِن ُيوسيْ ،ب ِن أَل َ
ور َ
ِ ِ
ِ
يمْ ،ب ِن َملََيا،
وس َ
فْ ،ب ِن ُي َ
ون َ
الَ ِويْ ،ب ِن ش ْم ُع َ
ونْ ،ب ِن َيهُوَذاْ ،ب ِن ُي ُ
انْ ،ب ِن أَل َياق َ
وع َز،
انْ ،ب ِن َد ُاوَدْ ،ب ِن َيسَّىْ ،ب ِن ُعوبِ َ
يدْ ،ب ِن ُب َ
انْ ،ب ِن َمتَّاثَاْ ،ب ِن َناثَ َ
ْب ِن َم ْي َن َ
ونْ ،ب ِن
ونْ ،ب ِن َع ِّم َين َ
اد َ
ص ُر َ
ونْ ،ب ِن َن ْح ُش َ
ْب ِن َسْل ُم َ
ابْ ،ب ِن أَ َر َامْ ،ب ِن َح ْ
ِ ِ
يمْ ،ب ِن تَ َارَحْ ،ب ِن
وبْ ،ب ِن إِ ْس َح َ
صْ ،ب ِن َيهُوَذاْ ،ب ِن َي ْعقُ َ
فَ ِار َ
اقْ ،ب ِن إ ْب َراه َ
ِ
انْ ،ب ِن
َن ُ
ورْ ،ب ِن َس ُرو َجْ ،ب ِن َرُعوْ ،ب ِن فَالَ َجْ ،ب ِن َعابِ َرْ ،ب ِن َشالَ َحْ ،ب ِن ق َين َ
اح َ
َخُنو َخْ ،ب ِن َي ِارَد،
ادْ ،ب ِن َس ِامْ ،ب ِن ُنو ِحْ ،ب ِن الَ َم َكْ ،ب ِن َمتُو َشالَ َحْ ،ب ِن أ ْ
أ َْرفَ ْك َش َ
آدم ،اب ِن ِ
وشْ ،ب ِن ِش ِ
ِ
الل.
ْب ِن َم ْهلَْلئِ َ
انْ ،ب ِن أَُن َ
يتْ ،ب ِن َ َ ْ
يلْ ،ب ِن ق َين َ
تعليق على اآلية االنجيلية:
غالباً ما نعتقد أن السالم الحقيقي هو أن نحيا بأمان وممأنينة بعيداً عن
الحروب والدمار والمشكالت الكبيرة .وفي هذا األمر بعض الحقيقة ،لكن
السالم الحقيقي هو سالم الل الذي يحل في قلب المؤمن بواسمة عمل
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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 سعاد عياش زكو
ترحب بجميع األماال من عمر ( )1حتى ( )5سنوات من اإلثنين إلى الجمعة
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SOUAD AYACH ZAKKO
2506 Place Keller, St-Laurent, H4K 2T2.
Tél:(514) 333-6546

الروح القدس حيث ُيعمينا القدرة على الصبر واالحتمال في أصعب
الظروف ،ويمتعنا بالرجاء والثقة التي تجعلنا ننتصر على كل خوف أو
قلق ،أو توتر في حياتنا ،قد ُيعمل سالمنا الداخلي.
لنملب سالم الرب ،ألننا بدونه لن نقدر أن نتمتع بالسالم .
قصة العدد :متكئ على المذود

روى لي أحدهم يوماً حكاية عن ِمذود الميالد الذي كانت تجهِّزه عائلته
كل سنة استعداداً لالحتاال بالعيد .قال :كل عام َّ
كنا نعيد إخراج زينة
العيد من الخزانة ،وكل شخصيات ِ
المذود التي من الجبص .هذا العام
جدت رجل أحد الرعاة مكسورة نتيجة مكوثه المويل في الصندوق،
ُو َ
الماضَّل عند أصغر أماال العائلة .إنَّه
ولألسف كان هذا الراعي هو ُ

الراعي الذي يحم ُل خروفاً على كتايه ،ويجب أن يتواجد منه واحد على
ِ
المستحيل بالنسبة إليه
األقل في كل مزود .كان الصغير حزيناً ألنه من ُ
إعادة لصق رجل الراعي المكسورة ،والذي كان ال يستميع الوقوف على

رجل واحدة .ما العمل؟ بحثنا كثي اًر لكننا لم نجد ُمشابهاً له في المخزن

المجاور .لجأ الصغير إلى والدته التي عبرت عن نتيجة خبرتها العملية
ُ
بالقول" :حاول أن تسند الراعي على مهد يسوع الصغير فربما يستميع

بالمحاولة وعاد يركض نحو أمه فرحاً ،وقال لها":
الثبات" .قام الصغير ُ
ضمت األم صغيرها،
وقف الراعي"َّ .
أمي سارت األمور كما يجب ،لقد َ

فرحة لارحه .وأضافت قائلة" :تأكد يا ُبني َّإنه الشيء ذاته بالنسبة لنا ،ال
نقف جيداً إالَّ إذا استندنا على يسوع".
 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية ُيصادف يوم  20كانون األول تذكار
قتل األماال في بيت لحم.
 +نعلمكم أن قداس عيد الميالد يوم بعد غد الثالثاء في الساعة الثانية

عشرة والنصف كالمعتاد .بينما قداس اليوم األول من العام الجديد

 2012سيكون في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.

 +عن شيخوخة صالحة انتقل إلى األخدار السماوية المرحوم جورج

كوكب .حاد بشابو تتقدم من عائلة الاقيد بأحر مشاعر التعزية وخاصة
زوجته السيدة هيلين منيرجي ،وأوالده مود -أنموان– جان ،وكريستيان.
وابن أخيه السيد ايلي كوكب والعائلة .للاقيد الرحمة ،ولكم مول البقاء.

 +نشكر الل على عنايته بالسيد راتب بشارة (أبو صبحي) بعد األزمة
الصحية العابرة التي ألمت به .مع تمنياتنا له بالشااء العاجل.

 +تتوقف اجتماعات الكتاب المقدس يومي الثالثاء  25كانون األول
 2012و  1كانون الثاني  2012بسبب األعياد على أن تعود مجدداً

في السابعة من مساء الثالثاء  8كانون الثاني  2012إن شاء الرب
وعشنا.

 +يوم السبت  15كانون األول  2012شارك كاهن رعيتنا األب كميل
اسحق بأمسية ترانيم ميالدية أقيمت في كنيسة سيدة البشارة للروم

الملكيين الكاثوليك .وحضرها عدد جيد من المهتمين.

 +نوزع عليكم اليوم تقويم الكنيسة السنوي لعام  .2012وهو لكل أبرشية
كندا السريانية األرثوذكسية ،ويصدر من مونتريـال.

 +قام حضرة القس سامي حنين راعي الكنيسة المشيخية في مونتريـال
يرافقه األخ غسان صباغ بزيارة إلى سيدنا الممران ايليا باهي ،وخاللها

قدموا له المبلغ ( )$500الذي جمعته كنيستهم يوم الصالة ألجل سوريا
لكي يرسله نيافته بمعرفته إلى المحتاجين في سوريا.

 +تجدون لدى األخ انمون توما وكيل الكنيسة  C.Dترانيم للمرنمة

السريانية السورية ميشلين يوسف .األول بعنوان ترانيم ويتضمن مجموعة

ترانيم سريانية وعربية .والثاني للعائلة بعنوان :خروفو اللي بيحبو .ثمن
النسخة الواحدة  $5واألرباح تخصص لمساعدة المحتاجين في سوريا.
 +أخبار المجلس الملي:
يسر المجلس الملي في كنيستنا أن يدعوكم إلى حضور سهرة رأس السنة
مساء االثنين  21كانون األول  2012في صالة األقبام الكاثوليك-
الفالُ .يحيي الحالة الـ  D.Jناثر .ووجبة المعام الااخرة من ممعم ليالي
بيروت .ثمن البماقة للكبار  $85واألماال من عمر  5إلى  12ثمن

البماقة  .$50لمن يود الحجز واستالم البماقات االتصال مع سكرتير

المجلس األخ شمعون أسمر  .428-402-1158وعضو المجلس األخ
يوسف دنحو  .514-502-0020وكل عام وأنتم بخير.

 +يوم األحد الماضي ببركة حضور سيدنا الممران وجميع عائالتها
اختتمت أخوية العائلة في كنيستنا اجتماعاتها لهذا العام باحتاالية

ميالدية مميزة أدخلت الارح إلى قلوب الكبار ،والصغار الذين استقبلوا
بابا نويل الخايف الظل ..مع هداياه الجميلة.

الجدير ذكره أن األخوية يشرف عليها األخ مازن مواس وسوف تعود إلى
اجتماعاتها الدورية في الشهر األول من العام القادم إن شاء الل.

 +يوم عيد الميالد نوزع عليكم العدد السابع من مجلة حاد بشابو.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  11كانون األول (.$)140
رسالة محبة:

أعلن نيافة الممران عن حملة تبرعات (زوادة العيد) تقوم بها أبرشية كندا
لصالح إخوتنا المتضررين في سوريا بمناسبة أعياد الميالد ورأس السنة.

مد يد العون .مع الشكر ألماال أسرة
نحن نشجع جميع اإلخوة على ّ

مركز قنشرين للتعليم المسيحي على تبرعاتهم التي قدموها ألجل

المحتاجين في سوريا.

فقرة للتأمل :صالة طفل يوم العيد
يا مال المغارة أنا مثلك صغير ،وبحب أهلي كثير .احميهم وخليهم ،وما
بدي هدية أال يبقوا معي ،حتى اصير كبير.
سريانيات :صوم الميالد (عن موقع البمريركية الجليلة).
يرتقي تاريخ وضع هذا الصوم إلى ما قبل القرن الرابع للميالد ،وناهم
ذلك من قراءاتنا ميامر مار أفرام السرياني ( )+202وأناشيده التي نظمها

ويمارس هذا الصوم استعداداً الستقبال ذكرى ميالد
في القرن الرابعُ .
الرب يسوع بالجسد .وتذكا اًر لما كنا عليه قبل الميالد من العيش في
حزن الخمية ،وظالم الجهل ،وعبودية إبليس ،وتذلل الخليقة بانتظار

بتجسده.
الخالص ،فولد المخلص وفدانا
ّ

وكان عدد أيام هذا الصوم قديماً أربعين يوماً فخااته الكنيسة إلى خمسة

وعشرين يوماً ثم في عام  1441وبموجب قرار مجمع حمص خاّاه
الميب الذكر البمريرك أفرام األول برصوم إلى عشرة أيام بدؤها اليوم
الخامس عشر من شهر كانون األول ونهايتها يوم عيد الميالد المجيد.
صباح الورد:
المباركة صغا اًر وكبا اًر .راجين من مال المغارة القدوس
إلى أبناء رعيتنا ُ
أن ُينعم علينا جميعاً بحياة التوبة والسالم ومخافة الل .وأن يكلل السنة
الجديدة بجوده وعظيم رحمته .وكل عام وأنتم بألف خير.

قرأت لك من سفر األمثال عن المرأة الفاضلة 31 :33( :ــ )33
ِ 11
ِ10ام أرَةٌ فَ ِ
اضلَةٌ َم ْن َي ِج ُد َها؟ أل َّ
ب َزْو ِجهَا
ئ .بِهَا َيثِ ُ
َن ثَ َم َنهَا َياُ ُ
ق َقْل ُ
َْ
وق الآلل َ
ِ 12
12
فَالَ ي ْحتَاج إِلَى َغنِيمة .تَص َنع لَه َخ ْي اًر الَ َش اًر ُك َّل أَي ِ
ب
َّام َح َياتهَا .تَ ْ
ملُ ُ
ْ ُ ُ
َ ُ
ّ
َ
14
ِ
صوفاً و َكتَّاناً وتَ ْشتَ ِغ ُل بِي َد ْي ِن ر ِ
اض َيتَْي ِنِ .هي َك ُساُ ِن التَّ ِ
ب
اج ِر .تَ ْجل ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
15
معامها ِمن ب ِعيد .وتَقُوم إِِذ اللَّْي ُل بع ُد وتُع ِمي أَ ْكالً أل ْ ِ
يضةً
َه ِل َب ْيتهَا َوفَ ِر َ
ََ َ َ ْ َ
َْ َ ْ
َ ُ
10
11
ق َحقَ َوْيهَا
لِاَتََياتِهَا .تَتَأ َّ
ْخ ُذهَُ ،وبِثَ َم ِر َي َد ْيهَا تَ ْغ ِر ُس َك ْرماً .تَُنمِّ ُ
َم ُل َح ْقالً فَتَأ ُ
18
َن تِجارتَها جي َ ِ
ِ
اجهَا الَ َي ْنمَ ِائُ ِفي
ِّدةٌ .س َر ُ
اع ْيهَا .تَ ْش ُع ُر أ َّ َ َ َ َ
بِاْلقُ َّوِة َوتُ َش ِّد ُد ذ َر َ
14
اها بِاْل َاْل َك ِة20.تَْب ُسمُ َكاَّْيهَا
اللَّْي ِل .تَ ُم ُّد َي َد ْيهَا إِلَى اْل ِم ْغ َزِلَ ،وتُ ْم ِس ُ
ك َكاَّ َ
يرَ ،وتَ ُم ُّد َي َد ْيهَا إِلَى اْل ِم ْس ِك ِ
لِْلاَِق ِ
ين21.الَ تَ ْخ َشى َعلَى َب ْيتِهَا ِم َن الثَّْل ِج ،أل َّ
َن
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ِ
ِ ِ
ِ
وص
ُك َّل أ ْ
ون ُحلَالً .تَ ْع َم ُل ل َن ْاسهَا ُم َو َّش َيات .ل ْب ُسهَا ُب ٌ
َه ِل َب ْيتهَا الَبِ ُس َ
22
وف ِفي األ َْبو ِ ِ
ين َي ْجلِ ُس َب ْي َن َم َشاي ِخ
انَ .زْو ُجهَا َم ْع ُر ٌ
َوأ ُْرُجو ٌ
اب ح َ
َ
ض24.تَص َنع قُمصاناً وتَبِيعها ،وتَع ِرض م َن ِ
األ َْر ِ
ق َعلَى اْل َك ْن َعانِ ِّي25.اَْل ِع ُّز
ام َ
ْ ُ ْ َ َ َُ َ ْ ُ َ
واْلبه ِ
ك َعلَى َّ
الزَم ِن اآلتِي21.تَ ْاتَ ُح فَ َمهَا بِاْل ِح ْك َم ِةَ ،وِفي
ض َح ُ
اسهَاَ ،وتَ ْ
اء ل َب ُ
َ ََ ُ
20
ِ
ِ
ِ ِ
َه ِل َب ْيتِهَاَ ،والَ تَْأ ُك ُل ُخ ْب َز
ب مُُر َ
ق أْ
ل َسانهَا ُسَّنةُ اْل َم ْع ُروف .تَُراق ُ
24
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ات
ات َكثِ َير ٌ
ونهَاَ .زْو ُجهَا أ َْيضاً فََي ْم َد ُحهَاَ " :ب َن ٌ
وم أ َْوالَ ُد َها َوُيمَ ِّوُب َ
اْل َك َسلَ .يقُ ُ
ضالً ،أَ َّما أ َْن ِت فَاُ ْق ِت َعلَ ْي ِه َّن َج ِميعاً"20.اَْل ُح ْس ُن ِغ ٌّ
ش َواْل َج َما ُل
َع ِمْل َن فَ ْ
21
ب ِ
الر َّ
وها ِم ْن ثَ َم ِر َي َد ْيهَا،
َما اْل َم ْأرَةُ اْل ُمتَِّق َيةُ َّ
ام ٌل ،أ َّ
ب فَ ِه َي تُ ْم َد ُح .أ ْ
َعمُ َ
َ
َعمالُها ِفي األ َْبو ِ
اب.
َوْلتَ ْم َد ْحهَا أ ْ َ َ
َ
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونتريـال .للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف
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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 Verse:
“For He Himself is our peace” (Ephesians 2:14)
We always think that the true peace is to live in harmony and
calm away from wars, destruction and crises. There is some
truth to that. However, the real peace is the peace from the Lord
that lives in the heart of the believer through the work of the
Holy Spirit that gives us the power to persevere and overcome
in the most difficult life circumstances. It gives us hope and
confidence that will help us overcome any fear, anxiety or stress
in our lives that would impeded our inner peace.
Let’s pray for the peace of the Lord, because without it we can
never experience the real peace.
Story of the Day
A friend once told me a story about the manger they set up
every year for Christmas. He said: “Every year, we take our
ornaments from the storage and re-use them, including the all
plaster toys. This year, we found the leg of one of the shepherds
broken. This shepherd was my youngest’s favorite. It is the
shepherd that carries the sheep on his shoulders, and there
should be one in each manger setup.
My youngest son got upset as we could not fix the broken leg,
and the shepherd could not stand up on one leg.
We tried to look for a similar plaster shepherd in a nearby store
but we could not.
Finally, my wife told my son to make the shepherd lean on baby
Jesus’ manger.
My son went to try it, and came back quickly very happy
yielding ‘mommy, the shepherd can stand now!’
My wife hugged him and said: ‘be sure son it is the same for us:
We do not stand well only if we lean on Jesus’ “
+ According to our church’s calendar, December 27th
commemorates the slaughter of the children of Bethlehem.
+ We would like to let you know that the Christmas holy mass
will be on Tuesday at 12:30 as usual, while the new year’s mass
will be at 3 pm.
+ We are sorry to let you know that Mr. George Kawkab has
departed recently. Had Bshabo would like to extend warmest

condolences to his family, especially to his wife Mrs. Helen
Munayerji, and his children Maud, Antoine, Jean and Christian,
and his nephew Mr. Elie Kawkab and the entire family. We pray
for mercy for the deceased and patience and long life for his
family.
+ We thank the Lord for taking care of Mr. Ratib Bshara (Abu
Subhi) after the health issue he was passing through. We pray
for complete recovery for him.
+ Bible study meetings will be on hold for December 25th, 2012
and January 1st, 2013, because of Christmas and the New Year,
hoping to resume on January 8th, 2013.
+ On Saturday December 15th, 2012, our priest Rev. Fr. Kamil
Ishak participated in a Christmas recital held at Lady of the
Annunciation Roman catholic church, attended by a number of
interested believers.
+ We are distributing the church’s calendar for 2013. It is
special for the parish of Canada, being produced in Montreal.
+ Rev. Sami Haneen, the pastor of the Presbyterian church in
Montreal, accompanied by Mr. Ghassan Sabbagh, visited His
Eminence Archbishop Elia Bahi, and donated $500 to be added
to the rest of the money collected to help the needy in Syria.
+ Mr. Antoine Toma has a number of hymns CDs; one is
labeled Hymns, and is composed of Syriac and Arabic hymns.
The second CD is labeled “Kharofo Alli Bihibbo” (His sheep
that He loves). Each copy is $5, and the revenue will be
donated to help the needy in Syria.
+ News of the Board of Trustees:
The Board would like to invite you to attend a New Year’s Eve
party on Monday December 31st, 2012, at the Coptic Catholic
hall – Laval, hosted by DJ Nather. There will be a lavish dinner
served by Layali Beirut Restaurant. Tickets are $85 for adults
and $50 for children (5-12 years old). Whowever is interested
should contact the Board’s secretary Mr. Shamoun Asmar 438402-1158, or the Board’s member Mr. Yousef Danho 514-5737027.
+ Last Sunday, with the auspice of His Eminence the
Archbishop, the Family Fraternity had their last meeting for the
year in a celebration that was joyful to all, young and old, who
welcomed the funny Santa Clause, and his gifts.

It is worth mentioning that Mr. Mazin Mawas is in charge of the
fraternity, and the meetings will resume in January.
+ On Christmas day, we are distributing the seventh issue of
Had Bshabo Magazine
+ Plate collection for Sunday December 16th was $647
A Message of Love:
His Eminence the Archbishop has called for donations to be
dedicated to help our suffering brothers and sisters in Syria
around Christmas time and the new year.
We encourage all of you to participate, and thank the children
that attend Qanshreen Christian Centre for the donations they
made.
Meditations:
A Prayer of a Child on Christmas Day
To the baby in the cave, I am as small as you are, and love my
family a lot. Please protect them all the time. That is all I ask
you for Christmas is that they stay with me until I am old
enough.
Syriacs:
Christmas Fasting (from the Patriarchal website)
This fasting goes back to the time before the fourth century AD
as we read in the writings of Mar Aphram Al-Syriani (+373) and
his songs which were put together in the fourth century. This
fasting is to prepare ourselves to celebrate the birth of Jesus in
flesh, and to remember the sinful life we used to live before this
great birth, as we lived in despair, ignorance, and slavery to the
devil.
This fasting was 40 days, then was reduced to 25 days, then in
1946, according to a synod held in Homs, the late patriarch
Aphram I Barsom reduced it to 10 days starting December 15th,
ending up on Christmas day.
Have an Awesome Morning:
To all of our parishioners, praying that the holy child in the
cave, to grant us to live in repentance, peace and God fearing,
and to bless our new year.

احتفالية األخوية بعيد الميالد

أطفال مركز قنشرين في احتفالية األخوية الميالد

