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تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
قسيقمبو،وقساوةالقمبتأخذصو اًر

إنوأمرمفالربلكؿإنسافلئالي
ُ
عديدة.فالُنقسيقمبناتجاهمساعدةأخيناالمحتاجلعوننا.والُنقسيقمبنا
تجاهحاجةاألرامؿواأليتاـوالغرباءوالعجائز،وال  ُنقسيقمبناتجاهمف

نتخاصـمعيـ ،أومفيسببوفلنااألذىلكيال تتحوؿقساوةقمبناإلى

كرهأوحقدأورغبةفياالنتقاـ.كذلؾاهلليطمبأالنردالشربالشر،

واألىـأفال ُنقسيقموبناأماـدعوتولنالنسمموحياتنا،فنتوبونولدمف
جديدلكينحيابحسبمشيئتو.وأفضؿعمؿنقوـبولكينحفظقموبنا

مفالقساوة،وبالتالي تتحوؿمفقموبحجريةإلىقموبلحميةىيأف
ننفذوصيةالربالقائؿفيسفراألمثاؿ:يا ُبنياعطنيقمبؾ.

قصة العدد :التعامل بالمحبة.

في شير أيار  ٕٓٓٙانطمؽ ديفيد شارب مف مخيمو لمقياـ بمحاولتو
الثالثةفيتسمؽجبؿافرستأعمىقمـالعالـ،وقدبمغالقمةفعالً،إال

أنو عند نزولو نفذ منو األوكسجيف ،وفيما انطرح عمى منحدر الجبؿ

مر بو أربعوف متسمقاً وجاوزوه .يقوؿ بعضيـ إف محاوالت
ُمحتض اًرّ ،

المفتقرة إلى
االنقاذ محفوفة بالخطر عمى مثؿ تمؾ االرتفاعات ُ

األوكسجيف،ولكفآخريفيقولوفإفتشوؽالمتسمقيفالشديدلبموغالقمة
المفرطة يحوالف دوف مساعدتيـ لمف يكونوف في ضيؽ .ىنا
وأنانيتيـ ُ

نتساءؿ عما يمكف أف يحدث لو أف أحداً مف المجتازيف مقابؿ ذلؾ

المتسمؽالمنكوبقاؿ:سأُعامموبالطريقة التيأُريدأفأتعامؿأنابيا.
ُ
وتمؾ ىي قاعدة السموؾ الذىبية التي أعمنيا الرب يسوع المسيح في
إنجيؿ متى ،االصحاح السابع .إف كنا مف تابعي المسيح حقاً ،فمنسر

يـكمانحبأفيعامموننا.
عمىخطاهفيمحبةاآلخريف،ومعاممت
ُ

 +يوـالخميسٕ شباط،ىوعيددخوؿالربيسوعإلىالييكؿ وعيد
سمعافالشيخ  وسوؼيحتفؿبالقداسيوـاألحد٘ شباط. ويوـالجمعة
ٖشباطىوتذكارماربرصوـرئيسالنساؾ.فكؿعاـوأنتـبخير.

 +يوـاالثنيفٙشباطىوبدءصوـنينوىلػٖأياـ.تقبؿاهللصومكـ.
اجتماع المجمس الممي:

فياجتماعيواألخيريفأجرىالمجمستقييماً شامالً اليجابياتوسمبيات

أنشطةاألعيادالسبعةالتينظميابالتعاوفمعمؤسساتالكنيسة.كما

استقبؿ المجمس األب كميؿ اسحؽ ليتحاور معو بشفافية حوؿ مختمؼ
القضاياالتيتيـالكنيسةوالخدماتوحقوقووواجباتو.كمايتابعالمجمس

قضيةاألخجونيشاىوميندسالصوتوسيقدـلوكامؿالدعـالممكف

بحسبالقانوفوبمايرضياهلل.كمادرسالمجمسوضعلجنةالشباب
ُ

المجمدنشاطياويعمؿمعإدارةالمجنةإلىإعادةتنشيطيا.كمارفض

المجمس اقتراحاً باقامة أمسية أدبية ألنيا ليست في روزنامة أنشطة
المجمس،ولعدـوجودتشجيعفياألمسيةاألولىالتيأقمناىافيالعاـ

الماضي.كمابدأالمجمسبوضعالخطوطالعريضةالحتفاليةعيدمار
يعقوبالنصيبينيشفيعكنيستنا،لمرورٓٗ عاماً عمىتأسيسيا،وذلؾ

فيشيرأيارالقادـ.

 +يسرلجنةالسيداتأفتدعوعائالتالكنيسةإلىسيرةعيدالحب،
وذلؾفي الثامنةمف مساء السبت ٔٔ شباطٕٕٔٓ في صالتناعمى

ىنري بوراسا .ثمف البطاقة ٕ٘ $مع برنامج مميز مف الػ  Djناثر.

لمتسجيؿواالستفسارلدىالسيدتيفميىحناالقس-أـحنا.

 +رزؽاهللالسيدكريستوفرمايمزوزوجتوالفاضمةسانديساميكنعو

ابنةجميمةاسمياىاسيينا.تيانينالموالديفوالعائمة،وتربىبعزكما.

 +تستمر لقاءات مركز قنشريف لمتعميـ المسيحي كؿ يوـ سبت مف
الساعةالثانيةحتىالرابعةمفبعدالظيرفيصالةماريعقوبعمى

ىنريبوراسا،وىيفرصةلتسجيؿوارساؿأطفالكـالغواليإلىالمركز.

 +بدأناالتحضيرلصدورالعددالسادسمفمجمةحاد بشابو الفصمية

الممونةأواخرشيرشباط.مفلديوإعالفأومشاركةماالرجاءإعالـ

أسرةالتحرير.كمانقبؿالتبرعاتالتيتساىـفيالمصاريؼمعالشكر.
 +بمغتوارداتالصينيةيوـاألحدٕٕكانوفالثاني(.$)ٛٙٛ

صباح الورد :إلىاألخصميباشمعوفالذيتبرعلصالةالكنيسةبػٖٓٓ

صحناً وٓٓٔ كاسةزجاجية.وكذلؾصباحالوردإلىاألخفاديبسي
الذيتبرعبأكياسبونبوفمميزةألطفاؿالكنيسةوزعتمعىديةالعيد.

سريانيات:

صدرحديثاًعفدارالبطريركيةالجميمةأوؿكتابتعميميمصوريحمؿ

عنواف :"سر القربان المقدس والمدخل إلى طقس القداس اإللهي"

لقداسة البطريرؾ مار إغناطيوس زكا األوؿ عيواص الكمي الطوبى،
طعماً
يفسر الكتاب المؤلؼ مف  ٛٙصفحة مراحؿ القداس اإلليي ُ
م ّ

بالصور.وقداىتـبإعدادهالربافمتىالخوريالسكرتيرالبطريركي.

مشهد ُيفرح القمب:
أطفاؿ المناولة االحتفالية الذيف يستعدوف منذ مدة ويتدربوف بجدية
ومتابعة دؤوبة مف مرشداتيـ المواتي دعيف ليوـ تدريبي إضافي خالؿ

قداس األحد لكي يكوف األطفاؿ األحباء بأبيى حمة ممكنة يوـ قداس

حقيقةإنومشيديفرحالقمب
المناولةفيشيرأيارالقادـ إفشاءاهلل.
ُ

خاصةإذا تذكرنامدىالتميز والنجاحلمناوالتناالسابقةالتيأقيمتفي

الكنيسة،والتيتزدادتألقاًمرةبعدمرة.

تأمل:

دروب الحياة  .بقمم األخت :منى أسمر لولي.
البدمفالفراؽ،وفيمفارؽالطرقاتدروبسمكياكؿمناعندماعاش
ضمفعائمةمباركةفيبيتمسيحي.كؿمناكافيعيشفيمنزؿيضـ

الوالديف واالخوة،حتىالجدرافتذكرأسماءنا ،وتسمعأصواتناتترددفي
صدى البيت ،ودارت األياـ وكبر األوالد وكؿ واحد شؽ طريقو ومشى

في درب طموحو ،كاف قد رسمو في خيالو وسعى لتحقيقو .حممنا في
داخمناذكرياتالطفولةوالصباوتفرقنافيدروبالحياة،كؿفيطريقو.
تشتتنا ،تغربنا ،وكؿ منا رحؿ نحو عالمو ومشاغمو في سعيو لتحقيؽ

لونت نفوسنا .أصبحت األرواح
طموحاتو .روح العصر سادت فيناّ ،
تتشامخ، وتتمرد، وكؿمنادخؿليغذياألنااألعمىفيأعماقو.وصار

ىذاواقعالزمف الحاضر ،ويا ليتتمؾاألرواحتتذكرربالفداءالذي
فتحلنابابالسماءبدموالقدوس،وفيروحولناكنوز.نرفعإليؾقموبنا

يا فاتح باب الرحمة لندخؿ إليؾ بدموع التوبة ،نقبؿجراحاتؾ ،ونطمب
منؾ يا رب كسر سياـ العدو التي تُفرؽ بيف العائالت .يا رب اكسر
سياـ العدو التي تدخؿ البيوت ،وتُفرؽ المرأة عف الرجؿ ،تيز البيوت
وتشتت األوالد .اكسر سياـ العدو التي تخمؽ الحروب والمشكالت

واألزمات،وتُفقدالسالـمفالعالـ.

حبؾياربأقوىمفالموت،وبؾنتحدىالظروؼألفيدؾترفعنافوؽ
الصع وباتوتياراتالعالـ.تفضؿياربنايسوعالحن وفادخؿكؿالبيوت
لتزيد أفراحيا ،نثؽ أنؾ في الصعوبات والتجارب تقوينا ،وفي أحزاننا

تعزينا .يا فادي البشرية معؾ الحياة ىنية عمى األرض ،وفي الحياة
السماويةاألبدية.آميف.

Today’s Bible reading (John 5: 30-47):
I can of Myself do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is
righteous, because I do not seek My own will but the will of the
Father who sent Me. ―If I bear witness of Myself, My witness is not
true. There is another who bears witness of Me, and I know that the
witness which He witnesses of Me is true. You have sent to John, and
he has borne witness to the truth. Yet I do not receive testimony from
man, but I say these things that you may be saved. He was the burning
and shining lamp, and you were willing for a time to rejoice in his
light. But I have a greater witness than John’s; for the works which
the Father has given Me to finish—the very works that I do—bear
witness of Me, that the Father has sent Me. And the Father Himself,
who sent Me, has testified of Me. You have neither heard His voice at
any time, nor seen His form. But you do not have His word abiding in
you, because whom He sent, Him you do not believe. You search the
Scriptures, for in them you think you have eternal life; and these are
they which testify of Me. But you are not willing to come to Me that
you may have life. ―I do not receive honor from men. But I know you,
that you do not have the love of God in you. I have come in My
Father’s name, and you do not receive Me; if another comes in his
own name, him you will receive. How can you believe, who receive
honor from one another, and do not seek the honor that comes from
the only God? Do not think that I shall accuse you to the Father; there
is one who accuses you—Moses, in whom you trust. For if you
believed Moses, you would believe Me; for he wrote about Me. But if
you do not believe his writings, how will you believe My words?‖
Comment on Today’s Biblical Verse:
“Do not harden your hearts” (Psalm 95:8)
It is an order from the Lord to not harden our hearts, and this can be in
a variety of ways and situations; we should not harden our hearts
towards those who need help, toward the needy widows, orphans,
strangers and elders, toward those whom we argue or fight with,
toward those who hurt us, so that our heart hardening would not
transform into hatred or intensions to avenge as He asks us not to treat
evil with evil. More importantly, we should not harden our hearts
when it comes to surrendering our lives to Him, so that we repent and
be renewed and born again so that we live according to His will. The
best way to keep our hearts away from hardening, hatred and all the
negative feelings is to follow the Lord’s demand in ecclesiasts: Son,
give me your heart.

Story of the Week: Living in Love
In May 2006, David Sharp, a solo mountain climber, set off for his
third trial to climb Mount Everest, the highest mount top in the world.
He did arrive to the top of the awesome mountain. However, on the
way down, he ran out of oxygen. He was lying on the ground, fighting
not to die, when a group of forty climbers passed him. Some say that
trying to save somebody at these high heights with low oxygen can be
extremely dangerous. On the other hands, others argue that climbers’
excitement to reach the top and their selfishness stopped them from
helping Mr. Sharp. Here, we ask ourselves, what could have happened
if one of the forty climbers stopped and thought to themselves that
they would treat that fallen climber the same they wanted to be
treated. This is the golden rule that the Lord Jesus Christ announced in
Matthew Chapter 7. If we are really followers of Christ, let’s follow
his steps in loving others, and treating them in a manner similar to
how we would like to be treated.
+ On Thursday February 2, our church will celebrate the presentation
of baby Jesus to the temple, which is also the feast of Simon the elder.
On Friday February 3 is the memory of St. Barsaum head of monks.
+ The Ladies Auxiliary would like to invite all the church’s family to
celebrate Valentine’s Day at our hall on Henri Bourassa, at 8 pm on
Saturday February 11, 2012. Ticket price is $25 featuring an exciting
program and DJ Nather. For more information and tickets, please
contact Mrs. Maha Hanna Alkas – Um Hanna.
+ The Lord has blessed Mr. Christopher Miles and his wife, Mrs.
Sandy Sami Kano, a beautiful daughter who they called Sienna. We
congratulate the parents and their family, praying for abundant
blessings for the baby.
+ Meetings of Qenshrin Christian Centre continue every Saturday
from 2 – 4 pm at St. Yacoub’s Hall – Henri Bourassa. Please take this
opportunity to sign up and send your kids for Christian education.
+ We have started preparing for the sixth periodic issue of Had
Bshabo, to be out near the end of February. Whoever interested in
sharing an advertisement or any participation should contact the
editors. We also accept your donations to support its costs.
+ Plate collection for Sunday January 22 was ($868).
+ Have an Awesome Morning: Mr. Saliba Shamoon who donated
300 plates and 100 glass cup to our church’s hall. In addition, Have an
Awesome Morning, Mr. Fadi Bassi, who donated sweets to kids
during Christmas time.
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE - FREINS – SILENCIEUX
AMORTISSEURS - TRANSMISSION
GENERAL MECHANIC - BRAKES – MUFFLER
SHOCKS - TRANSMISSION
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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 السيارات

534-333-6446 :هاتف
R
Riicchhaarrdd JJ.. M
Maallkkyy

Courtier immobilier
: استشارة) اطمبوا- شراء-لخدماتكم العقارية (بيع
ريشارد ملكي
rmalky@sutton.com
Tel : (514)-994-9490
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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 السيدة سعاد عياش
ترحببجميعاألطفاؿمفعمر(ٔ)حتى(٘)سنواتمفاإلثنيفإلىالجمعة
ّ
٘ ً،ٖٓصباحاًحتىٚ،ٖٓابتداءمفالساعة
مساء
SOUAD AYACH
2506 Place Keller, St-Laurent, H4K 2T2
Tél:(514) 333-6546

