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حكمة العدد :التوبة الصادقة هي الطمبة التي ال يمكن أن يرفضها اهلل.
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األحد الثالث عشر بعد القيامة

النص اإلنجيمي (لوقا  9 :91ـ :)90
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تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :لكي أعيش مع أي شخص يجب أن اعرفو
أولً .فكم بالحري الحياة مع إلينا الحي الرب يسوع المسيح .ومعرفة

المسيح تتطمب منا اتضاعاً ورغبة حقيقية في التممذة لكي نعرف مشيئتو
ونجعميا تسود في حياتنا .يقول الكتاب المقدس :ىذه ىي الحياة األبدية

أن يعرفوك أنت اإللو الحقيقي وحدك .وىذه المعرفة لشخص اإللو الحي

تقودني لمتوبة الصادقة واليومية ،فنحن جميعنا خطاة وأعوزنا مجد الرب.
والتوبة ليست بالكالم بل تحتاج إلى عمل روح الرب في نفوسنا لتستنير

وفي عقولنا لتتغير .فندرك أننا خطاة ونترك طبيعتنا القديمة لكي نولد

من جديد .لن طمب من الرب أن يعطينا نعمة خاصة لكي نستطيع أن
نحيا معو بأمانة.

قصة العدد :حدد أولوياتك.
وقف أستاذ الجامعة أمام تالميذه ،وأخرج عبوة زجاجية فارغة ،وأخذ

يمألىا بكرات الجولف ،ثم سأل التالميذ :ىل الزجاجة مميئة أم فارغة؟
فاتفق التالميذ عمى أنيا مميئة ،فأخذ صندوقاً صغي اًر من الحصى وسكبو

داخل الزجاجة ،ثم رجيا حتى مرت الحصى في المساحات الفارغة بين

كرات الجولف ،ثم سأليم إن كانت الزجاجة مميئة ؟ فقال التالميذ مجدداً
إنيا كذلك فأخذ بعد ذلك صندوقاً صغي اًر من الرمل ،وسكبو في الزجاجة

فمأل الرمل باقي الفراغات فييا ،وسأل طالبو إن كانت الزجاجة مميئة؟

فردوا بصوت واحد بأنيا كذلك .أخرج األستاذ بعدىا فنجاناً من القيوة

وسكب كامل محتواه داخل الزجاجة ،فضحك التالميذ من فعمتو ،وبعد أن

ىدأ الضحك شرع في الحديث قائالً ":ىذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد

منكم ،وكرات الجولف تمثّل األشياء الضرورية( :دينك ،أخالقك،
عائمتك ،صحتك ،أصدقائك) بحيث لو أنك فقدت كل شيء ،وبقيت ىذه

األشياء فستظل حياتك مميئة ومستقرة .أما الحصى فتمثّل األشياء الميمة

في حياتك (وظيفتك ،بيتك ،سيارتك) ،والرمل يمثّل األمور البسيطة
واليامشية .فمو كنت وضعت الرمل في الزجاجة أولً فمن يتبقى مكان
لمحصى أو لكرات الجولف وىذا يسري عمى حياتك الواقعية كميا ،فمو

صرفت كل وقتك وجيدك عمى توافو األمور فمن يتبق مكان لألمور التي

تيمك .لذا فعميك أن تنتبو جيداً لألشياء الضرورية لحياتك ،وثق دائماً
بأن ىناك وقت كاف لألشياء األخرى ..أىتم بكرات الغولف أولً ،فيي

التي تستحق حقاً الىتمام.

وحين انتيى األستاذ من حديثو ،رفع أحد التالميذ يده قائالً :إنك لم تبين

لنا ما تمثمو القيوة؟ فابتسم األستاذ وقال" :أنا سعيد ألنك سألت ،أضفت

القيوة فقط
ألوضح لكم بأنو ميما كانت حياتك مميئة فسيبقى ىناك دائماً
ّ
مساحة لفنجان من القيوة".

أخبارنا:
 +اليوم عمادة الطفمة أنستاسيا ابنة جانا وجوني توماس .تيانينا لممعتمدة
وأىميا وليحل نور الرب يسوع في حياتيا مدى الدىر.

 +البارحة السبت انتقل إلى رحمتو تعالى المرحوم توما توما (كمو) بعد

صراع مرير مع المرض .تقبل التعازي غداً اإلثنين ٕ٘ ٚ/من الساعة
٘ حتى  ،ٜعمى العنوان،3517 Boul. Lévesque O Laval :
ومراسم الدفن ستقام في الساعة  11من ظهر يوم الثالثاء  7/62في
كنيسة سان مكسيم ـ الفال .حاد بشابو تتقدم من زوجة الفقيد السيدة

تريز جبرائيل وأولده كابي وجوني ونورما وليمى ونغم بأحر مشاعر

التعزية .لو الرحمة ولكم جميعاً طول البقاء.
 +اليوم األحد جناز األربعين لممرحوم كريم موسى (الشمسة) .لو الرحمة
ولعائمتو من بعده طول البقاء.

 +األحد القادم ٖٔ تموز جناز األربعين لممرحومة زكية كوكب بيطار.
لمفقيدة الرحمة ،ولعائمتيا الصبر والسموان.

 +األحد القادم ٖٔ تموز ُيقام الجناز السنوي لممرحوم الياس طوشان .لو
الرحمة ولعائمتو طول البقاء.
 +تيانينا لألخ عمار زكو وزوجتو الفاضمة جورجينا بمناسبة قدوم بكرىما

جورج .اهلل يحفظو ،ويربى بعزكما.

 +رزق اهلل األخ ميند كنعو وزوجتو الفاضمة مارلين غريب ابناً بك اًر
أسمياه أنطوني .تيانينا لموالدين والعائمة ويربى بعزكم.
 +خالل اجتماع المجمس الممي يوم األربعاء الماضي ،وافق نيافة
المطران ايميا باىي عمى استقالة األخ جوزيف كورية من عضوية

المجمس الممي بسبب ظروفو الخاصة .حاد بشابو تتمنى لألخ جوزيف
وعائمتو دوام التقدم والنجاح.

 +زيارة أخوية إلى تورنتو :بمناسبة عيد السيدة العذراء وتحت رعاية
نيافة المطران ايميا باىي يقيم المجمس الممي لكنيسة مار يعقوب رحمة

إلى تورنتو يومي ٖٔ ٔٗ-آب ٕٔٔٓ  .فمن يود المشاركة من أبناء
الكنيسة التسجيل لدى األخوين شمعون أسمر -يوسف دنحو .عمماً أن

رسم التسجيل ٓٔ $فقط لمكبير أو الصغير ،والتنقل في سياراتكم

الخاصة ول يوجد باص .ولن يتكمف المشترك إل نفقات اإلقامة بالفندق

لميمة واحدة .المزيد من التفاصيل عن أسعار اإلقامة بالفندق وبرنامج
الزيارة في العدد القادم.

يتجدد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء في صالة
 +الموعد
ّ
ماريعقوب ـ ـ ىنري بوراسا مع األمسيات الروحية لتفسير الكتاب المقدس.
 +شك اًر لمدكتور رياض وراثة تبرعو بمبمغ ٓ٘ $لحاد بشابو .

 +رحمة نيويورك :من جديد نعود ونذكركم بالرحمة التي ستقيميا أخوية
العائمة ألبناء الكنيسة إلى نيويورك ونيوجيرسي من  ٜٔإلى ٕٔ آب

ٕٔٔٓ .من يود المشاركة والطالع عمى التفاصيل التصال مع األخ
كابي يوسف بأسرع وقت ممكن عمى الرقم ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ

 Camp de jour +الكنيسة الرياضي كان حافالً في أسبوعو الثاني،
فإلى جانب تدريبات الكاراتيو والشطرنج وكرة القدم قام النادي ببركة

حضور سيدنا المطران بقضاء يوم ممتع في بارك بمنطقة الويست ايالند

مع باربكيو .وكذلك في يوم آخر تمتع جميع األطفال برحمة السباحة.
المزيد من التفاصيل عند األخ كابي يوسف ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد  17تموز(.$) ٘ٗٚ
 +دعم فريق كرة القدم :في استجابة لنداء فريق كرة القدم لحتياجو
لمبمغ من المال لضمان استمراريتو في الشتاء القادم ،وبيمة األخ يعقوب

ىارون تبرع األخوة األفاضل :يعقوب ىارون -بيير ىارون -ألبير

حالق -اسحق فريك -بول حمامجي -رياض وراثة -جان وليميان خوري
(ٓ٘  $لكل منيم) .سمير مسو(ٓٗ .)$عبد األحد زكو -أديب كبرو-
نبيل زكو -ايمي كوكب -طوني توما -انطوان خوري -فاضل حنا –

فرج فرج اهلل -فوزي حنا -حنا حنا -جان خاروف -نورمان كمور –بيير
عبد النور – بيير خوري (ٕٓ $لكل منيم) .فيكون المجموع النيائي

ٓ .$ٙٚإدارة الفريق تقدم شكرىا لجميع المتبرعين ،متمنين ليم التوفيق.

 +مهرجان الشرق السرياني الخامس :لم توفر السماء خيراتيا من
المطر الغزير عمى ميرجاننا في سنتو الخامسة وان كانت ىذه المرة في
ساعتو األخيرة فقط .فشكر الجميع الرب ألن األيام الثالثة مرت بجو

مشمس ومالئم لنجاح الميرجان الذي استقطب عدداً جيداً من الزوار

أبناء الجالية العربية إلى جانب أبناء كنيستنا السريانية الذين تدافع

معظميم لدعم الميرجان والمساىمة في نجاحو .الميرجان في يومو
ترسو نيافة المطران ايميا
الثالث واألخير افتتح بالقداس الليي الذي أ
باىي واحتفل بو األب كميل اسحق بحضور الربان رابول صومي القادم

المسمية وصولً إلى الفقرات الفنية
من السويد ،ثم استمرت األنشطة ُ
المسائية واعالن جوائز التومبول وتقطيع قالب الحموى لمميرجان ،وغادر
الحضور عمى أمل المقاء في السنة القادمة بميرجان ناجح أيضاً إن شاء

اهلل ،والمعمومات األولية لميزانية الميرجان تفيد أنو ربح مبمغاً ل يقل عن
ٓٔآلف دولر ،وسنوافيكم بالرقم النيائي الدقيق في العدد القادم.

سريانيات :عن شيخوخة صالحة انتقل إلى رحمة اهلل ابن صدد البار
الممفونو الشماس حبيب العرب ُمعمم المغة السريانية واأللحان الكنسية.
بعد حياة حافمة قضاىا بمخافة اهلل ومحبة الكنيسة وخدمتيا بتفان .حاد

بشابو يؤلميا فقدان واحد من الرعيل الذىبي الذي مر عمى كنيستنا
السريانية ،لمفقيد الممفونو حبيب الرحمة ولعائمتو الصبر والسموان.

صباح الورد:إلى لجنة الشباب والمتطوعين في ميرجان الشرق الخامس.
ومقدرة من الكثيرين .بارك اهلل أتعابكم .حاد بشابو
جيودكم واضحة ُ
تتمنى أن نجدكم أييا الشباب في الكنيسة باقي أيام السنة ألنكم أمميا
ومستقبميا .مع الرجاء أن تقوموا كعادتكم بإجراء تقييم شامل لمميرجان .

لحظة من فضمك:

 +إلى أبناء كنيستنا الذين شاركوا في الميرجان بحضورىم وسخائيم
المادي ألجل دعم الميزانية الكبيرة التي يحتاجيا الميرجان في كل عام.

أل يدعو إلى الستغراب أن يحمل بعض منا طعامو وشرابو إلى
الميرجان الذي يعتمد في وارداتو عمى الطعام والشراب بالدرجة األولى؟

وردنا من لجنة الشباب:

اختتم ميرجان الشرق السرياني الخامس الذي عمل عمى توحيد العائمة

في جو احتفالي متنوع .وىو لم يكن لينجح لول اشتراك أبناء الكنيسة،

لذلك نتوجو بالشكر إلى سيدنا ايميا باىي مطران أبرشية كندا ،واألب

كميل اسحق كاىن الرعية ألنكما تدعماننا منذ بداية مسيرتنا في
الميرجان .والى األب الربان يعقوب يعقوب الذي بالرغم من انتقالو إلى

رعية مار بينام في ميسيساغا لكن الفضل يعود لو في تأسيس وايجاد

الميرجان .وكذلك نشكر أعضاء المجمس الممي .ولجنة السيدات في
كنيستنا المواتي لولىن لما نجح الميرجان الخامس ،والمجنة مؤلفة من

السيدات :ميى حنا القس ـ ـ ماري مراد ـ ـ روزيت مراد ـ ـ ماري زكو ـ ـ
فييمة تنورجي (أم حنا) ـ ـ أمل قومي ـ ـ جينا زكو ـ ـ ماري حنان
واألخيرتان بذلتا جيوداً كبيرة في بيع التومبول .كذلك نشكر األخ سيمون

يعوض .ونشكر
غزال ـ ـ األخ بسام طوشان المذين بذل جيداً ضخماً ل ّ

كل الشباب الذين يقدمون لنا الحافز لنقيم الميرجان ألجميم .وأيضاً
نشكر كل المتطوعين من النساء والرجال والشباب والصغار الذين أثبتوا

سنة بعد سنة أنو لولىم لما كان الميرجان .وأيضاً نشكر كل المساىمين

الذين تبرعوا أو ساىموا معنا وىم :محالت أدونيس ـ ـ مطاعم أمير ـ ـ أفران
األندلس ـ ـ خبز األرز ـ ـ شركة فينيسيا ـ ـ سامي فروي ـ ـ ممحمة األخ
جوزيف كورية ـ ـ معيد لسال وGCL

ـ ـ شركة األلبسة أوكسجين

لصاحبييا فادي وفارس كنعو ـ ـ شركة  NWSلمنظارات لصاحبيا األخ

سييل كنعو ـ ـ شركة مايسترو لمسياحة لصاحبيا األخ ايمي غفرين ـ ـ
صيدلية جان كوتو لصاحبتييا نيممي وتانيا كنعو ـ ـ صيدلية جان كوتو

لصاحبييا ربا يوسف وطالل كنعو ـ ـ مطعم المورديا ـ ـ مطعم السمطان ـ ـ
نادي سوبر أكوا وخاصة المدير األخ ايمي مكارديش ــ شركة ىيونداي

لمسيارات ـ ـ محل السيدة كارولين زافارو في كارفور لفال ـ ـ قيوة سانتانا

لصاحبيا األخ آلن كعدة ـ ـ أجبان ماري كعدة ـ ـ المطبخ الصحي الدولي

ـ ـ محالت أميرة ـ ـ السيدة ىدى غالم وكيمة عقارات ـ ـ السيد غاندي كسبو
لمقروض العقارية ـ ـ محالت كسبو لمحمويات ـ ـ محالت كانانات ـ ـ غسان
ورياض شوحا لاللكترونيات ـ ـ شركة مروان زكو لكروت الياتف ـ ـ الفنان
بيير نا از الذي ساعدنا في الميرجانات الخمس ـ ـ جريدة الحدث لصاحبيا

األخ رؤوف نجم ونياد بولو ـ ـ جريدة فينيسيا ورئيس تحريرىا األخ قارو

صميبيان ـ ـ نور لمتسجيالت .مع العتذار الشديد إن نسينا أحداً .ولكم

المنظمة لميرجان الشرق السرياني الخامس والمكونة
تحيات لجنة الشبيبة ُ
من اإلخوة :ريتا مراد ـ ـ ناتالي خوري ـ ـ شارل ابراىيم ـ ـ سيراميا بابا ـ ـ
عبدو مركي ـ ـ دومينيك كنعو ـ ـ فرج حنا القس ـ ـ نادين وردة ـ ـ نزار حنا.

األرواح المهاجرة :بقمم منى أسمر لولي.
ما اليجرة؟ أىي انتقال من مكان إلى آخر ،أم ىي ترحال دائم؟

ىذه ىي الحياة .ىجرة دائمة في حياة اإلنسان ،وأوليا ىجرة الطفل من
رحم أمو إلى أرض الحياة بصرخة نجاة واستقبالو بزغاريد األفراح .اليجرة
الحقيقية ىي نياية المطاف ألرواحنا السائحة في ىذا الجسد في برية

غربتنا .لنسأل أنفسنا :كم من أرواح تياجر كل يوم بل كل دقيقة بل كل
ثانية وتتوارى إلى المثوى األخير ترافقيا دموع الوداع والفراق؟ إنيا ىجرة

ليس مطموب فييا منا معامالت ول تأشيرات ،وليس لمزمن حساب فييا.
نتيرب منيا .إذاً لماذا نخاف من الموت ورب
ىذه حقيقة ل نستطيع أن ّ
المجد ذاق الموت من أجل خالصنا؟ فيل كثير عمينا أن نذوقو لنعبر
من خاللو إلى الوطن األبدي؟

أنبكي عمى أجسادنا؟ ما ىي إلّ حفنة تراب كثوب عتيق مرقع بالعمميات
وحقن األدوية من أجل الستم اررية بألم وتعب .ثوب تراب يرمى في حفرة

من التراب .من التراب والى التراب يعود ،أما أرواحنا تنطمق حين
خروجيا من الجسد متعانقة بالروح القدس الساكن فينا والعامل فينا الذي

يقوينا ويرشدنا ويعزينا .روح الحق من خالل الكممة الحية .ىذه الروح
تعشق بارييا واليو تنطمق فرحة .إذاً في داخل كل واحد منا روح مياجرة.
نشكرك ونسجد لك وحدك يا ربنا ومخمصنا يسوع المسيح عمى عظمة

محبتك ألنك أحببتنا وفديتنا وأحييتنا بقوة روحك القدوس وفدائك العظيم.

كل قطرة دم من دمك الطاىر عمى الصميب غسمت أرواحنا ،ومن

خاللك يرى اآلب السماوي أرواحنا المياجرة إليو .فنسكن في منازلو

السماوية وندخل الراحة األبدية" .ارجعي يا نفسي إلى راحتك ألن الرب

قد أحسن إليك" (مز  )ٛ :ٔٔٚآمين.

Today’s Bible reading (Luke 8: 5-15):
Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold,
there was a man named Zacchaeus who was a chief tax
collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was,
but could not because of the crowd, for he was of short stature.
So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see
Him, for He was going to pass that way. And when Jesus came
to the place, He looked up and saw him, and said to him,
“Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay
at your house.” So he made haste and came down, and received
Him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying,
“He has gone to be a guest with a man who is a sinner.” Then
Zacchaeus stood and said to the Lord, “Look, Lord, I give half
of my goods to the poor; and if I have taken anything from
anyone by false accusation, I restore fourfold.” And Jesus said
to him, “Today salvation has come to this house, because he
also is a son of Abraham; for the Son of Man has come to seek
and to save that which was lost.”
Comment on Today’s Verse:
“And this is eternal life, that they may know You, the only true
God, and Jesus Christ whom You have sent” (John 17:3)
To be able to live with somebody, first I should get to know that
person very well. How about living with our living Lord Jesus
Christ? In order to know Christ, we should humbly and wholeheartedly seek being his disciples, so that we know his will in
our life, and make his will our number one priority in our lives.
The Bible tells us: Now this is eternal life: that they know you,
the only true God. Getting to know the person of our Lord will
lead us into a true sincere repentance, as we are all sinners, and
we all fell short of the glory of the Lord. Repentance should not
be only expressed by words, but should be the fruit of the Spirit
that enlighten our lives, and reform our minds. Then we realize
how sinful we are, and we end up leaving our old sinful nature,
to be born again. Seek from the Lord to grant you grace to be
able to live with him truthfully.

Story of the Week: Set your Priorities
During a lecture, a university professor brought up an empty
glass container, and started to fill it up with golf balls. Then he
asked the students: Is this container empty or full? Students
answered that it was full. Then he took a small box of gravel,
and poured it inside the container, and after shaking, all gravel
filled the spaces between the golf balls. Then he asked again: Is
this container empty or full? Students answered again that it was
full! Then the professor took a small box, full of sands, and
started pouring into the glass container once again, filling
whatever spaces left in the container. Then he asked his students
if it was full. They answered in one voice: Yes! It is full! After
that, the professor took his cup of coffee and started pouring its
contents into the container. At this, all students burst out
laughing. After laughter was over, the professor told them: This
glass container represent the life of each and every one of you.
Golf balls represent the essential elements (your belief,
manners, family, health, friends...), so that if you lose
everything, but you still have these, your life would still be
stable and full. On the other hand, gravel represents the
important elements in your life (your job, house, car...etc), and
sand represents trivial things in life. So if you put all the sand in
the container to start with, there will be no space for gravel or
golf balls, and this applies to real life: if you spend your time
and efforts on trivial things in life, there will be no space for
things that are more important to you. Therefore, you have to
pay special attention to the essential things in your life, as there
will be enough time to all other things. Take care of the golf
balls first, because they deserve all the attention. When the
professor was done, a student asked a question: “But you did not
tell us what the coffee represents?” The professor smiled and
said: “I am happy that you asked. I poured the coffee just to
show you that however full your life might be, there is still time
for a cup of coffee!”
Our News:
+ Today, we celebrate the baptism of Anastasia, daughter of
Jana and Johnny Thomas. We congratulate baby Anastasia and

her parents, and we pray that the light of our Lord Jesus Christ
may live in her forever.
+ In Montreal, Mr. Touma Touma (Gallo) passed away. Burial
Ceremony will take place at St. Maxime church – Laval on
Tuesday at 11 am. We pray for mercy for him, and patience for
his wife Tarez and his sons Gaby, Johnny, Norma, Laila &
Nagham.
+ Today, the fortieth memorial service of the late Karim Mousa
(Asl-Shamsa) will take place. We pray for mercy for the
deceased, and comfort for his family.
+ Next Sunday, July 31, the fortieth memorial service of the late
Zakiyah Kawkab Baitar will take place. We pray for mercy for
the deceased, and comfort for his family.
+ Next Sunday, July 31, the annual memorial service of the late
Elias Toshan will take place. We pray for mercy for the
deceased, and comfort for his family.
+ We would like to congratulate Mr. Ammar Zakko and his wife
Georgina for their first born baby George. May the Lord bless
him!
+ We would like to congratulate Mr. Muhannad Kanou and his
wife Marilyn Ghareeb for their first born baby Anthony. May
the Lord bless him!
+ During the board meeting last Wednesday, his eminence
archbishop Elia Bahi accepted resignation of Mr. Joseph Kourie
from the board, because of his special circumstances. Had
Bshabo wishes Joseph and his family all the success and
prosperity.
+ We will continue to have our bible study meetings at St.
Yacoub’s Hall – Henrie Bourasa, on Tuesdays at 7:30 pm
+ We would like to extend our gratitude and appreciation to Dr.
Riyad Warathe for donating $50 to Had Bshabo.
+ The plate collection for Sunday July 17 was $547.
+ Trip to New York: We would like to remind you that the
Family Fraternity is preparing for a trip to New York and New
Jersey on August 19th. If you are interested, please contact Mr.
Gaby Yousef (514-692-9990) as soon as possible.

+ Camp de Jour was successful in its second week. Beside
karate, chess and soccer training, the people enjoyed a picnic
and a barbecue at a park in west islands, with the blessings and
attendance of His Eminence Archbishop Elia Bahi. For more
details, please contact Mr. Gaby Yousef (514-692-9990).
+ Support to the Soccer Team: In response to the financial
needs of our soccer team, and with the help of Mr. Yacoub
Haroun, donations were given by the following members:
Yacoub Haroun, Pierre Haroun, Alber Hallaq, Ishaq Frek, Paul
Hamamji, Riyad Warathe, John and Lillian Khouri ($50 each),
Samir Masso ($40), Abdulahad Zako, Adeeb Kabro, Nabil
Zako, Elie Kawkab, Tony Touma, Antwan Khouri, Fadel
Hanna, Faraj Farajallah, Fawzi Hanna, Hanna Hanna, John
Kharouf, Norman Klor, Pierre Abdulnour, Pierre Khouri ($20
each). Total donation is $670. Had Bshabo and the soccer team
committee would like to express their gratitude to all donors,
wishing them the best of health and prosperity.
+ The Fifth Syriac Orient Festival: We thank the Lord that we
did not get rain during this year’s festival, except for the last
hour. The festival was successful in attracting a good number of
visitors from the Arabic community, together with our
parishioners who came to support the festival. The third and
last day of the festival started off by celebrating the holy mass,
presided by His Eminence Archbishop Elia Bahi, with the help
of Rev Fr Kamil Ishak, and the presence of Rev. Fr. Raboula
Sawma who is visiting from Sweden. Entertaining activities
continued till the evening activities, with announcing the results
for the Tombola, and cutting the festival cake. Everyone
enjoyed the festival, and they are all looking forward to another
successful festival next year.
+ Syriacs: We sadly announce the departure of Malfono deacon
Habeeb Al-Arab, who is originally from Sadad, after spending a
life serving the church, and being a teacher of the Syriac
language and of the church songs and melodies. Had Bshabo is
sorry for the loss, and prays for mercy for the Malfono Habib,
and comfort for his family.

+ Have an Awesome Morning! To the Youth Committee and
the volunteers who helped arranging the fifth Orient Festival.
Your efforts are much appreciated. May the Lord bless you all.
Had Bshabo wishes that the youth stay around at church for the
rest of the year, as we believe you are the hope and future of the
church. Please perform assessment of the festival as you have
done before.
+ One Moment Please: To all parishioners who participated in
the festival, by attending and donating money to support its high
cost every year, isn’t it strange that some of us bring their food
and drink to the festival, which primarily depends on selling
food and drink as a source of income?
+ Youth Committee:
Pour une cinquième année de suite, le Festival d’Orient syriaque
a réuni les familles dans une ambiance des plus festives et des
plus diversifiées. Or ce festival n’aurait pas été une réussite
sans la participation de toute notre communauté et c’est pour
cela que nous voudrions remercier :
1 - Sayedna Elia Bahi et Abouna Kamil Ishak qui nous
soutiennent depuis le début de nos démarches ;
2 - Abouna Yakoub qui, malgré le fait qu’il est présentement
établi à Toronto, a été un des créateurs du Festival ;
3 - Au Conseil d’Administration (Majles Al-Meli) ;
4 - Comité des Dames qui sans eux il n’y aurait pas eu de
cinquième Festival : Merci à Mme Maha Hanna Alkass, Mme
Marie Morad, Mme Marie Hannan et Gina Zako (surtout pour
la vente du Tombola), Mme Rosette Morad, Mme Amal Kawmi,
Mme Oum Hanna, et Mme Marie Zako ;
5 - À Simon Ghazal et M. Bassam Tochan pour leur énorme et
irremplaçable aide ;
6 - À tous les jeunes de notre communauté qui, par leur
motivation, nous ont donné une raison pour faire ce cinquième
festival pour eux ;
7 - À tous les bénévoles (femmes, hommes, jeunes et moins
jeunes) qui, année après année, sans eux il n’y aurait pas eu de
Festival ;

8 - Aux différents commanditaires dont les principaux :Adonis.
Amir. Andalos. Pain Arz. Phoenicia. Sami Fruits. Viandes
Kourieh gracieuseté M. Joseph Kourieh. Collège Lasalle et GCL
Produits de bureau. Collection Vêtement Oxygen gracieuseté
Fadi et Fares Kano. Collection NWS gracieusté de M. Souheil
Kano. Voyages Maestro gracieuseté M. Elie Gharfine.
Pharmacie Jean Coutu Nelly et Tania Kanou. Pharmacie Jean
Coutu Rouba Youssef et Tallal Kanou. Restaurant LORDIA.
Restaurant AL-SULTAN. Super Aqua Club gracieuseté de
Groupe Protocol et Elias Makardich. Hyundai President. Birks
(Carrefour Laval) gracieuseté Mme Caroline Zavaro. Santana
Café gracieuseté M. Alain Khadé. Fromages Marie Khadé.
Cuisine Santé International. Amira. Mme Houda Gulam
courtier immobilière chez Sutton Royal. M. Ghandi Kaspo
Directeur Spécialisé Hypothécaire Banque TD. Pâtisserie &
Boulangerie Kaspo. Cananut. Electronics Ghasan et Ryad
Shuha. Carte d’appels Ultra gracieusté Marwan Zakko. Nasa
Production ( Pierre Nasa) pour l’aide durant les 5 années du
festival. Journal Al-Hadath gracieuseté Raouf Najm et Nouhad
Polo. Caisses enregistreuses Nour.
Veuillez nous excuser si nous avons oublier qui que ce soit.
Merci à notre belle communauté de l’église Saint-Jacques
Syriaque Orthodxe de la Part de : Rita Morad, Nadine Wardé,
Nathalie Khoury, Ciramia Baba Dominic Kano, Charles
Ibrahim, Nizar Hanna, Abdo Marki et Faraj Hanna Alkass,
Le Comité Organisateur du Festival d’Orient Syriaque
Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacques Syriac
Orthodox Church in Montreal, for further information, call Mr.
Gaby Yousef at (514)692-9990. You can read the present and
past issues on our church site which is supervised by Father
Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني لمسريان
-ٜٕٜٜٜٙٓ  لممراجعة التصال مع األخ كابي يوسف.األرثوذكس في مونتريـال
ٗٔ٘ بإمكانكم مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة اللكتروني بإشراف األب كميل
www.syrianorthodoxchurch.com :اسحق
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