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ورة رعاةٌ متَب ِّدين ي ْحرسون ِحراس ِ
و َك ِ ِ
ات اللَّْي ِل َعلَى َرِعيَّتِ ِه ْم،
َ َ
ان في تْل َك اْل ُك َ ِ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
الر ِّ
الر ِّ
اء َح ْولَهُ ْم ،فَ َخافُوا َخ ْوفًا
ف بِ ِه ْمَ ،و َم ْج ُد َّ
ك َّ
َوِا َذا َمالَ ُ
ب َوقَ َ
ب أ َ
َض َ
ِ
ٍِ
ون
ال لَهُ ُم اْل َمالَ ُ
يما .فَقَ َ
ك«:الَ تَ َخافُوا! فَهَا أ ََنا أ َُب ِّش ُرُك ْم بِفَ َرٍح َعظيم َي ُك ُ
َعظ ً
ِ
ِ ِ ِ
ِّ
يع َّ
يح
لِ َج ِم ِ
ص ُه َو اْل َمس ُ
الش ْع ِب :أََّنهُ ُولِ َد لَ ُك ُم اْل َي ْوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخل ٌ
ِِ
ض َج ًعا ِفي ِم ْذ َوٍد».
َّ
ون ِط ْفالً ُمقَ َّمطًا ُم ْ
الربَ .وهذه لَ ُك ُم اْل َعالَ َمةُ :تَ ِج ُد َ
ِِ
ِ
ِ
ظهر ب ْغتَةً مع اْلمالَ ِك جمه ِ
ين:
َّم ِاو ِّ
َو َ َ َ َ
ين اهللَ َوقَائل َ
ي ُم َسبِّح َ
ُُْ ٌ
ور م َن اْل ُج ْند الس َ
ََ َ
ِ ِ
الن ِ
َع ِالي ،و َعلَى األ َْر ِ
السالَ ُمَ ،وبِ َّ
اس اْل َم َس َّرةُ»َ .ولَ َّما
ض َّ
«اْل َم ْج ُد هلل في األ َ
َ
ت ع ْنهم اْلمالَئِ َكةُ إِلَى السَّم ِ
ضهُ ْم
اء ،قَ َ
ال الرجال الرَعاةُ َب ْع ُ
َم َ
َ
ض ْ َ ُُ َ
لِبع ٍ ِ
َعلَ َم َنا
اآلن إِلَى َب ْي ِت لَ ْحٍم َوَن ْنظُ ْر ه َذا األ َْم َر اْل َو ِاق َع الَِّذي أ ْ
ض«:ل َن ْذ َه ِب َ
َْ
ض َج ًعا ِفي
بِ ِه َّ
وس َ
ف َوالطِّ ْف َل ُم ْ
اءوا ُم ْس ِرِع َ
ينَ ،وَو َج ُدوا َم ْرَي َم َوُي ُ
الرب».فَ َج ُ
الصبِ ِّيَ .و ُكل
يل لَهُ ْم َع ْن ه َذا َّ
َخ َب ُروا بِاْل َكالَِم الَِّذي ِق َ
اْل ِم ْذ َوِدَ .فلَ َّما َأر َْوهُ أ ْ
ِ
َِّ
يل لَهُ ْم ِم َن الرَع ِاةَ .وأ َّ
ت تَ ْحفَظُ
َّبوا ِم َّما ِق َ
َما َم ْرَي ُم فَ َك َان ْ
ين َسم ُعوا تَ َعجُ
الذ َ
ِ
يع ه َذا اْل َكالَِم ُمتَفَ ِّك َرةً بِ ِه ِفي َقْلبِهَا .ثَُّم َر َج َع الرَعاةُ َو ُه ْم ُي َمج ُ
ِّد َ
ون اهللَ
َجم َ
يل لَهُ ْم.
ونهُ َعلَى ُك ِّل َما َس ِم ُعوهُ َوَأر َْوهُ َك َما ِق َ
ِّح َ
َوُي َسب ُ
سنة حلوة نتمناها لكم مع يسوع ومع بعضنا بعضاً ودمتم.
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 +تهنئة من القلب إلى نيافة راعي األبرشية نيافة المطران مار
أثناسيوس إيليا باهي طالبين لك من الرب نعمة فوق نعمة .كذلك

نعايد األب كميل اسحق كاهن رعيتنا ونتمنى له وللعائلة نعمة من

الرب ليواصل خدمة رعيته بإخالص ومخافة اهلل .وأيضاً ُنعايد

شمامسة ومؤسسات كنيستنا فرداً فرداً ،وكذلك جميع أبناء رعية مار

يعقوب النصيبيني في مونتريـال .أعاده اهلل عليكم جميعاً بالخير

والبركة ووفقنا جميعاً لما فيه بناء الكنيسة ومجد اسمه القدوس .كل

عام وأنتم بخير.

 +اليوم في  52ديسمبر  5102تمت خطوبة الشاب المهذب سنحريب
جوزيف سركيس على اآلنسة المصون هبة عبد المسيح سعودة .نهنئ

الخطبين سائلين اهلل أن يباركهما ويحفظهما إلى أن يبلغا يوم عرسهما.

ألف مبروك.

 +في يوم الثالثاء الماضي  55ديسمبر  5102انتقلت إلى األخدار

السماوية المرحومة إيڤون بيطار زوجة المرحوم ميشيل عيسى ،سيوضع
جثمانها في صالون  Magnus Poirierعلى ال ـع ـ ـنوان الـ ـت ــال ــي :

 6825 Sherbrooke Est Montréal QC. H1N 1C7في يوم

األحد  5٢ديسمبر من الساعة  2بعد الظهر حتى الساعة

التاسعة مساء ،والدفن في نفس الصالون يوم االثنين الساعة 00
صباحاً ،للفقيدة الرحمة الواسعة  ،وألوالدها ناديا ،جان ،جورج ،أنيس،
وماري ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +تقويم الكنيسة السنوي :اليوم تستطيعون الحصول على تقويم
الكنيسة السنوي الذي تصدره النيابة البطريركية السريانية األرثوذكسية

في كندا.

المجلس الملي:
 +بمناسبة أعياد الميالد المجيدة أقامت اللجنة الثقافية وادارة مدرسة
اللغة السريانية والكورال للصغار وبحضور وبركة األب كميل اسحق

حفل ريسيتال لترانيم الميالد بالسريانية والعربية والفرنسية واالنكليزية
وذلك يوم السبث  0١ديسمبر الماضي في صالة مار يعقوب النصيبيني
على بولفار هنري بوراسا ،كما زار مار زوخي بالسريانية اي بابا نويل

األطفال ووزع عليهم الهدايا في جو من الفرح والمحبة والبهجة بعيد
ميالد ربنا يسوع المسيح بالجسد ،كل الشكر لكل من ساهم في إنجاح

هذا الحفل وخاصة جمعية السيدات.

 +يدعـوكـم المجـلـس المـلي إلى قضاء ليلة رأس السنة الميالدية في
كاتدرائية يسوع المخلص للروم الملكيين 10025 Boul. L’Acadie

مساء
وذلك يوم الخميس في  10كانون األول  2015الساعة التاسعة
ً
يرجى اإلسراع في شراء البطاقات وحجز األمكنة مع أعضاء المجلس

الملي وشك اًر.

 +تدعوكم لجنة السيدات لحضور المحاضرة الثقافية الطبية بعنوان
الكولسترول :عالجه والوقاية منه ،تلقيها الصيدالنية نيللي كومري ،وذلك

مساء في مركز
بتاريخ  11كانون الثاني سنة  5102الساعة السابعة
ً
األبرشية على هانري بوراسا ،الدعوة عامة.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

