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آية العدد :وىذه مشيئة اآلب الذي أرسمني أف كؿ ما أعطاني ال اتمؼ
منو شيئاً بؿ أقيمو في اليوـ األخير(.يوحنا.)ٖٜ :ٙ

النص اإلنجيمي( :يوحنا )11 -34 :1
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حكمة العدد:ال يزاؿ ىناؾ المسيح لكؿ شخص ال يريد الجحيـ .وال يزاؿ
ىناؾ الجحيـ لكؿ شخص ال يريد المسيح.
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تعميق عمى النص اإلنجيمي :لقد وجدنا يسوع .تمؾ ىي البشرى التي
أعمنيا فيمبس لنثنائيؿ .والسؤاؿ لؾ اليوـ :ىؿ وجدت يسوع في حياتؾ؟
ولعؿ السؤاؿ الذي يفرض نفسو أيضاً :كيؼ نجد يسوع؟ بالصالة

مصو اًر في الذيف وجدوه
المدونة في اإلنجيؿ ،وتجده
وبالتأمؿ في كممتو
ّ
ّ
قبمؾ وأسمموا حياتيـ لو.

قصة العدد :صحن من خشب

كاف ٍ
فكبر الولد وتزوج ،وسكف
ألب ٌ
ابف وحيد ،اعتنى وتعب في تربيتوُ ،
األب مع ابنو في نفس البيت ،إذ لـ يكف لو أي مكاف آخر لمسكف .كبر
ذلؾ األب وساءت صحتو ،إذ أصيب بمرض عصبي ،وأصبحت يداه
ترتجفاف ورأسو ييتز مف شدة المرض ،فكاف كثي اًر ما يقع الطعاـ منو،
وىو يحاوؿ أف يضعو في فمو ،وأحياناً إذا ما ارتجفت يداه كثي ار وقع منو

الصحف عمى األرض منكس اًر.

فاتفؽ ابف ذلؾ الرجؿ وزوجتو أف ُيجمسا األب في زاوية مف المطبخ

عمى طاولة منفرداً ،بينما ىما مع ابنيما الصغير يأكالف مع بعض عمى

الطاولة الكبيرة .وصنع ألبيو صحناً مف خشب ليأكؿ فيو ،حتى إذ وقع
مف يده عمى األرض ال ينكسر .لـ يقدـ األب أي إحتجاج ،لكف كاف في

مرت األياـ ،وذات يوـ وبينما الولد الصغير
حمقو غصة صامتةّ ...
يمعب ،وجد قطعة مف الخشب ،فأخذ يمعب بيا محاوالً أف يصنع منيا

شيئا .فسألو والديو ،وماذا تريد أف تصنع منيا .فأجابيما ،أحاوؿ أف

أصنع منيا صحناً أقدمو لكـ ىدية عندما أكبر .لدى سماعيما ما قالو
ليما ابنيما الصغير ،أخذ ذلؾ الشاب وزوجتو يبكياف ،واتجيا نحو ذلؾ

المسف وبكؿ رفؽ أخذاه مف طاولتو المنفردة وأجمساه معيما عمى
األب
ّ
نفس المائدة ليأكال سوية .يقوؿ الكتاب المقدس :أكرـ أباؾ وأمؾ لكي

تطوؿ أيامؾ عمى األرض التي يعطيؾ الرب إليؾ .فنحف بحاجة إلى

احتراـ والدينا ،ومعزتيـ ،وتقديرىـ ،واالعتناء بيـ ،وميابتيـ .إف لألىؿ
فضؿ كبير وعمينا المسؤولية لسد حاجاتيـ .فميعطنا الرب نعمة لكي
نعيش وصاياه.

أخبارنا:

 +مساء البارحة السبت دعا المجمس الممي برعاية نيافة المطراف ايميا
باىي سائر المؤسسات وكؿ مف يخدموف الكنيسة إلى مائدة العشاء

بمناسبة األعياد المجيدة .افتتح نيافتو المقاء بصالة وكممة شكر

وقدـ في ختامو ىدايا تذكارية لمجميع .حضر المقاء
لممؤسسات العاممة ّ
األب كميؿ اسحؽ ووكيؿ الكنيسة وممثموف عف لجاف السيدات والشباب
ومركز التربية والكوراؿ والشمامسة وحاد بشابو .وتـ التحاور خاللو حوؿ

أنشطة المؤسسات وكيفية صيرىا معاً في بوتقة المصمحة العامة لكؿ
عائالت الكنيسة.

 +األحد الماضي وبمناسبة عيد الدنح احتفؿ األب كميؿ اسحؽ بالقداس

اإلليي وخاللو أجريت القرعة وأصبح الشاب جيمي حنا حناف اشبيناً
لمسيد المسيح .وحمؿ الطفؿ كريستياف نوري ايشوع اإلنجيؿ .كما حمؿ
الصميب األخ يوسؼ صومي قومي .حاد بشابو تشارؾ األخوة فرحتيـ

وتدعو إلى الرب ليكونوا حقاً في حياتيـ حامميف لإلنجيؿ والصميب
ومقربيف مف السيد المسيح.

 +أبمغنا األخ جاؾ بدرية أف المجمس الممي برئاسة نيافة المطراف

واجماع سائر األعضاء قد رفض استقالة األخ كابي يوسؼ النيائية
نظ اًر لحاجة المجمس والكنيسة لخدماتو ،وطمب منو الموافقة عمى أخذ
استراحة ريثما تحؿ أموره الخاصة عمى أف يعود إلى المجمس ،أميناً لسره

في أسرع وقت ممكف.

كرـ أعضاء المجمس الممي ومف حسابيـ الخاص المطرب رازؽ سعيد
ّ +
بعشاء مميز وذلؾ كعربوف شكر لو عمى تقديمو حفمة الكنيسة التراثية

األخيرة مجاناً .والجدير ذكره أف صدى األمسية التراثية الطيب ال يزاؿ
يتردد بيف أبناء الرعية ممف حضروا الحفؿ الذي أحياه بتألؽ الفناف رازؽ
لحنيا و ّأداىا
سعيد .وكانت ىناؾ مشاركة بأغنية سريانية عنوانيا زاليفّ ،
الفناف القدير الياس كورية ،ومف كممات األخ نوري ايشوع الذي ألقاىا
عمى مسامع الحضور.

 +تستمر سمسمة المقاءات الروحية في السابعة والنصؼ مف مساء

الثالثاء بإشراؼ نيافة المطراف ايميا باىي.

ويسبقيا في الساعة السادسة والنصؼ دروس تعميـ المغة السريانية

بإشراؼ األب كميؿ اسحؽ .وفي صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

 +في الرابعة والنصؼ مف مساء اليوـ تنطمؽ اجتماعات أخوية العائمة
مف جديد بعد عطمة األعياد .وباب األخوية مفتوح لجميع العائالت.

+البارحة السبت انطمقت اجتماعات مركز قنشريف لمتربية المسيحية.
ويستمر المركز في اجتماعاتو األسبوعية مابيف الساعة الثانية وحتى

الرابعة بعد الظير.

 +في األسبوع الماضي عادت تدريبات فريؽ أشباؿ السرياف لكرة القدـ
وبمعدؿ مرة في كؿ يوـ سبت.

 +بعد القداس تستطيعوف الحصوؿ عمى إيصاالتكـ مقابؿ االشتراكات
والتبرعات التي دفعتموىا لمكنيسة مشكوريف.
 +بمغت واردات الصينية يوـ األحد  ٜكانوف الثاني( .$)ٜٜٗوالتبرعات
لعيد الغطاس -الدنح (ٖ .$)ٖٛٙوأرباح ميرجاف األطفاؿ الخاص بعيد
الميالد الذي أقيـ يوـ ٔٔ كانوف األوؿ ٕٓٔٓ (ٓ٘ٗٔ).$

صباح الورد :لمف قدموا اليدايا في حفالت رأس السنة وعيد الميالد
واألمسية التراثية .وىـ اإلخوة( :يعقوب حيدو -سمير مسو -جاؾ توما-

جورج بويجي -فريد بسي وأوالده -نيى جولو -نوري وبوليف ايشوع-
غساف صباغ – جاف وليمياف خوري -مازف بريخاف -اكسسوارات دي

تقبؿ الل عطاياكـ التي تقدمونيا باستمرار
ليمى -بيير وغاندي كسبو)ّ .
ألنشطة الكنيسة المختمفة ،وحفظكـ وعائالتكـ الكريمة بعنايتو اإلليية.
يتجدد موعدكـ السنوي مع أسبوع الصالة لوحدة المسيحييف وذلؾ يوـ
ٖٕ كانوف الثاني في أوروتوار ساف جوزيؼ في الساعة السابعة مساء.
والدعوة عامة.

يوـ الجمعة ٗٔ كانوف الثاني وبحضور حشد جماىيري كبير وعدد مف
وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة احتفمت كنيسة سيدة المخمص لمروـ

الممكييف في مونتريػاؿ بالصالة عمى أرواح شيداء مدينة اإلسكندرية –

مصر .كذلؾ البارحة السبت غصت كنيسة األقباط األرثوذكس في سانت

أوبير بالمؤمنيف الذيف صموا لراحة أنفس شيداء مصر.
أروع المحظــات :عندمػػا تستطيػػع أف تُ ِ
حسػ ْػف إلى مػػف أسػػاء إليػػؾ .وعندمػػا
تبتسػػـ لألم ػؿ واأللػػـ يقطعؾ مف الداخػؿ .أروع المحظػػات عػندمػػا تسػمػػع
ص ػ ػػوت يس ػػوع الػح ػػبيػب فتتأكد أنو يحب ػػؾ .

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عف كنيسة مار يعقوب النصيبيني
لمسرياف األرثوذكس في مونتريػاؿ .لممراجعة االتصاؿ مع األخ يعقوب
ىاروف ٖٗٓ ٘ٔٗ-٘ٙٛٛواألخ كابي يوسؼ ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙ

بإمكانكـ مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة االلكتروني بإشراؼ

األب كميؿ اسحؽ
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Today’s Bible reading (John 1: 43-51) The following day Jesus
wanted to go to Galilee, and He found Philip and said to
him, “Follow Me.” Now Philip was from Bethsaida, the city
of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to
him, “We have found Him of whom Moses in the law, and
also the prophets, wrote—Jesus of Nazareth, the son of
Joseph.” And Nathanael said to him, “Can anything good
come out of Nazareth?” Philip said to him, “Come and
see.” Jesus saw Nathanael coming toward Him, and said
of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit!”
Nathanael said to Him, “How do You know me?” Jesus
answered and said to him, “Before Philip called you, when
you were under the fig tree, I saw you.” Nathanael
answered and said to Him, “Rabbi, You are the Son of
God! You are the King of Israel!” Jesus answered and said
to him, “Because I said to you, „I saw you under the fig
tree,‟ do you believe? You will see greater things than
these.” And He said to him, “Most assuredly, I say to you,
hereafter you shall see heaven open, and the angels of
God ascending and descending upon the Son of Man.”
Yesterday, Saturday the board of directors invited all the
associations of our parish to a reunion around a dinner
table at our hall, headed by His Eminence. The presents
were: Fr. Kamil, the sacristy of our church, Women‟s
auxiliary, Youth, Qenshrine‟s Christian Education Center,
Choir, Deacons and Had b-Shabo. The topic of the
discussion centered on the future and ways to work in a
harmonized manner among all for the good of our parish
Last Sunday, on the occasion of Epiphany “Danho”, Fr.
Kamil said the Mass, and it was the chance of Mr. James
Hanna Hanan to be the godfather of our Saviour Jesus
Christ, Christian Nouri Ishou to carry the Bible and Mr.
Youseph Sawmi Kawmi to carry the Holy Cross. Had bShabo congratulates and presents its best wishes hopping
truly they will carry the cross, the Bible and bear the name
of our Lord very dear.
The board‟s Vice President Mr. Jack Badrieh informed us
that the board on its last meeting headed by His

Eminence Archbishop Elia Bahi, refused unanimously the
final resignation of Mr. Kabi Youssef from the board,
because his services are badly needed, and proposed
that he takes sabbatical leave, resolve his private
circumstances and return back to the board as the
secretary as soon as possible.
The board of directors invited Mr. Razek Said for a dinner
as a token of appreciation for the Syriac Heritage Evening
in which he offered free of charge; the board covered
the dinner expenses from their own pockets and the echo
of the party is still reverberating among the attendees,
followed by a syriac song “Zaline”, written by Mr. Nouri
Yeshou, composed and chanted by Mr. Elias Kourieh.
Our Bible study evening is on schedule every Tuesday at
7:30 pm, at our hall, supervised by His Eminence Elia Bahi.
At 6:30 pm, as usual is the Syriac lesson session, supervised
by Father Kamil. The class is done with book one and they
will start with book two. Good luck!
Today at 4:30 pm, the Syriac Family Fraternity Club will
resume its activity at our hall. if you have children under
twelve you are most welcome to join.
Last Saturday it was the first practice day for the Syriac
Soccer team (Gouryé Souryoyé) after the holydays.
Yesterday Qenshrine‟s Christian Education Center
resumed its activities as usual from (2) pm, till (4) pm.
After Mass you can pick up the receipts for the amounts
you have contributed and the dime for tax purposes.
Our plate collect of week 9, 01, 2011 was ($949) donations
for the Epiphany “Denho” was ($3863) and the special
party for the children on Christmas occasion was ($1450).
Very special thanks for those who presented us with gifts
for Christmas and the New Year party: (Mr. Yacoub Heido,
Mr. Samir Masso, Mr. Jacques Touma, Mr. Georges Boyaci,
Mr. Farid Bassi and sons, Mrs. Nouha Cholo, Mr. Nouri &

Mrs. Pauline Ishou, Mr. Ghassan Sabbagh, Mr. Jean & Mrs.
Lilian Khoury, Mr. Mazen Barikhan, Accessoires Delilah,
and Mr. Pierre & Ghandi Kaspo).
A father took an enormous care to bring his only child up;
the child grew up strong and got married after a short
while and stayed and lived in the same big house with his
father. In time the father grew older his health
deteriorated, his nervous system declined, his hands
began to trembling and his head started to shake.
This caused lots of trouble to his son and his wife, in time
they thought to isolate him in the kitchen where he can
eat and soil the table and the floor rather than in the
dining room with his family and grandchild.
Because he was breaking the china plates every now and
then, the son brought him a special wooden plate so his
father can enjoy his food without any embarrassment; the
old man kept quiet and complained not, days passed.
One day the grandchild while playing outside he came
across a piece of wood, he immediately started to carve
a plate out of it. While working, his father asked what was
he trying to fabricate, the child‟s abrupt answer was; a
nice plate to offer it to you when you grow older.
Hearing the child‟s response, both the father and the
mother started crying and went to the old man and asked
his forgiveness, and moved him to his old place on the
head of the dinning table, and made him comfortable on
the best armchair in the living room. Thus the book
teaches us: “Honor your father and your mother, that your
days may be long upon the land which the LORD your
God is giving you” Exodus 20: 12.
On the 23rd of January 2011, there will be a week of prayer
for Christian unity, at l‟oratoire Saint-Joseph at 7:00 pm.
On Friday 14th, there was a massive gathering at St.
Sauveur Malkite church, commemorating the victims of
Alexandria. And Yesterday January 15th, there was a mass
at the Coptic Church at St-Hubert - Qc, in remembrance
of those fallen at Alexandria- Egypt church.

