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كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque orthodoxe

آية العدد:المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخمص الخطاة (ٔتئ.)ٔ٘ :
النص اإلنجيمي (متى  83 :21ـ :)54
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حكمة العدد :سوف يصلح هللا القلب الوحطن ،إى أعطيته كل جزء هنه.
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األحد الرابع عشر بعد القيامة

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :يتفق المسيحيون المؤمنون أن السيد المسيح
ىو اهلل المتجسد الذي جاء إلى العالم ليخمص البشر الخطاة ،وال أحد

يقدر أن يستثني نفسو فجميعنا خطاة وأعوزنا مجد اهلل وعممو الخالصي
تم عمى الصميب .إذاً مادامت ىذه الحقيقة واضحة كالشمس ،لماذا
الذي ّ
نيتم بأمور أقل أىمية ونجعميا محور لمخالف في حياتنا وكنائسنا؟ لماذا

نختمف حول طريقة الصالة أو التسبيح أو التعامل مع اآلخر؟ وننسى أن

يسوع قد جاء لخالصنا ومنحنا الحياة األبدية ،فنفرح ونجتمع معاً بوحدة

قمب ،وبمحبة أخوية ال رياء فييا ألننا نشكل الجسد ويسوع ىو الرأس.
قصة العدد :اُحبك يا أبي.

بينما كان األب يممع سيارتو الجديدة إذا باالبن ذي األربع سنوات يمتقط

حج اًر ويقوم بعمل خدوش عمى جانب السيارة ،وفي قمة غضبو ،إذا

باألب يأخذ بيد ابنو ويضربو عمييا عدة مرات بدون أن يشعر أنو كان

يستخدم مفتاحاً انجميزياً (مفك يستخدمو عادة السباكون في فك وربط

المواسير) مما أدى إلى بتر أصابع االبن .في المستشفى ،كان االبن
يسأل األب متى سوف تنمو أصابعي يا أبي؟ وكان األب في غاية األلم،

وقد عاد إلى السيارة وبدأ يركميا عدة مرات وعند جموسو عمى األرض،
نظر إلى الخدوش التي أحدثيا االبن فوجده قد كتب :أنا أحبك يا أبي.

إخوتنا األحباء :الحب والغضب في حياتنا ال حدود ليما .فمنعمل بحسب
قول الكتاب اغضبوا وال تخطئوا .وأيضاً بحسب وصية الرسول بولس:

المحبة تحتمل كل شيء.

أخبارنا:

 +نعممكم أن صوم السيدة يقع يوم الثالثاء  9آب وينتيي صباح األحد
ٗٔ آب المصادف عيد انتقال السيدة العذراء .وكل عام وأنتم بخير.

 +البارحة السبت تمت خطوبة الشاب فرج حنا القس عمى اآلنسة

المصون رشا حنا .تيانينا لمخطيبين وذوييم ،وعقبال الفرحة الكاممة.

 +البارحة السبت تم إكميل الشاب مجد قريو عمى اآلنسة المصون ماري

جوزيو معمر باشي .تيانينا لمعروسين وذوييما  ،وبالرفاء والبنين.

 +اليوم األحد إكميل الشاب رودولف بمطة عمى اآلنسة المصون سارة
بيري .تيانينا لمعروسين وعائمتييما ،وبالرفاء والبنين.

 +اليوم األحد إكميل الشاب مفيد آدم عمى اآلنسة المصون سندس
خوري .تيانينا لمعروسين وذوييما ،ودامت األفراح في دياركم العامرة.

 +في أميركة انتقل إلى رحمة اهلل المرحوم فؤاد عيسى شقيق السيدة
عواطف زوجة األخ عبد السالم عبودي .لو الرحمة ولعائمتو طول البقاء.

 +اليوم األحد جناز األربعين لممرحومة زكية كوكب بيطار .لمفقيدة
الرحمة ،ولعائمتيا طول البقاء.

 +اليوم األحد ُيقام الجناز السنوي لممرحوم الياس طوشان .لو الرحمة
ولعائمتو الصبر والسموان.
 +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 ٕٔٔٓ .عمماً أن رسم التسجيل ٓٔ$

فقط لمكبير أو الصغير ،والتنقل في سياراتكم الخاصة ،لكن من الممكن
تأمين أماكن في سيارات أخرى لمن ال يقدر عمى القيادة .وسيتكمف

المشترك نفقات اإلقامة بالفندق لميمة واحدة حوالي ٓٓٔ $لمغرفة
لشخصين أو أربعة .ومساء السبت ٖٔ آب نقوم بزيارة بارك في تورنتو،

ثم تُقيم كنيسة مار برصوم وفريقيا الرياضي أمسية مميزة مع عشاء
صيامي .ويوم األحد نشارك إخوتنا في كنائس أونتاريو األربعة القداس

اإلليي ،ثم نتناول طعام الغداء ونعود بمشيئة اهلل إلى مونتريـال مساء.
فمن يود المشاركة التسجيل لدى األخوين شمعون أسمر -يوسف دنحو.

 +بمناسبة عيد السيدة العذراء تقيم كنيسة مار يعقوب قداسيا في كنيسة

 ،Rigaudويحتفل بو كاىن الرعية األب الفاضل كميل اسحق .وذلك
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم األحد ٗٔ آب ،وبعد

القداس الفرصة ُمتاحة لمجميع لمذىاب إلى البارك واقامة باربكيو.
يتجدد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء في صالة
 +الموعد
ّ
ماريعقوب ـ ـ ىنري بوراسا مع األمسيات الروحية لتفسير الكتاب المقدس.
وكانت أسرة الكتاب المقدس بإشراف سيدنا المطران وحضور عدد جيد،

قد أقامت مساء الثالثاء الماضي أمسية ترانيم وصموات مؤثرة.

 +رحمة نيويورك :تقيم أخوية العائمة رحمة ألبناء الكنيسة إلى نيويورك
ونيوجيرسي من  ٔ9إلى ٕٔ آب ٕٔٔٓ .من يود المشاركة االتصال مع
األخ كابي يوسف عمى الرقم ٓ.٘ٔٗ-ٙ9ٕ-999

 +تُقيم أخوية العائمة بعد قداس اليوم يوماً رياضياً مع غداء محبة
ألعضاء األخوية وعائالتيم.

 Camp de jour +النادي الصيفي الرياضي لكنيستنا في أسبوعو
الثالث .قام نيافة المطران بتعميم األطفال نشيد األحرف السريانية أولف

بيث .وادارة النادي اصطحبت األطفال لمغداء في محالت ماكدونالد.
واستمرت دروس الكاراتيو وكرة القدم والشطرنج .والجدير ذكره أن النادي

ُيقيم رحمة إلى مدينة األلعاب المائية وذلك بعد غد الثالثاء.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٕٗ تموز(ٕٓ.$)8
 +دعم فريق كرة القدم :تبرع أحد اإلخوة بمبمغ ٓٓٔ . $وكذلك األخت
ناتالي خوري بمبمغ ٓٓٔ .$مع الشكر عمى تقدماتكم الكريمة.

سريانيات :أطمقت لجنة الدفاع عن القضية األرمنية في أمريكا حممة
لدعم الطمب من الحكومة التركية إلعادة الكنائس إلى األقميات ،ويدعم

ىذه الحممة عدد من أعضاء الكونغرس األمريكي والجاليات اليونانية

والسريانية .وقد رحبت المجنة بقرار لجنة العالقات الخارجية في مجمس

النواب األميركي بدعوة تركيا إلعادة الكنائس المسيحية إلى أصحابيا.

صباح الورد :لمن يحضر إلى الكنيسة ،وىو يدرك جيداً أنيا بيت اهلل.
من يؤمن أن الكنيسة الحقيقية ىي كنيسة الرب يسوع المسيح .صباح

الورد لكل من يدخل الكنيسة وفي قمبو وفكره مخافة اهلل ال رضى البشر.
صباح الورد إلى من يق أر كممة روحية معزية أو يستمع لوعظة تذكره

بواقعو الروحي فيرجع إلى ذاتو ويفحصيا جيداً ويتوب لربو ألن ممكوت
السموات قريب .صباح الورد لمن في قمبو غيرة مقدسة عمى كنيستو،
غيرة ليست بحسب أفكاره ومعتقداتو وميولو ،بل مستوحاة من تصرف

يسوع في الييكل الذي أراده مقدساً .صباح الورد أيضاً لمن يدرك أن كل
صمب ومات وقام يسوع ألجميم ،وبالتالي يجب
أبناء الكنيسة إخوة قد ُ
عمينا أن ُنحب ونحتمل بعضنا ،ونسامح بعضنا في السر والعالنية.

لحظة من فضمك :خالل سماعنا آلراء أبناء الطائفة الذين حضروا

الميرجان السرياني الخامس ،عبروا عن ارتياحيم واعجابيم بالميرجان
وأجوائو والمتطوعين الذين بذلوا الجيود الكبيرة ،وان كانوا يتمنون التعبير

بوضوح عن طابعو السرياني ،وكذلك أُعجبوا بتنوع وجمالية ألعاب

األطفال ،لكن بعض العائالت اشتكت من ارتفاع أسعار بطاقات

األلعاب .حاد بشابو تناشد إدارة الميرجان أن يتدخموا في تحديد أسعار

األلعاب لتكون أرخص ،وأن يتم اإلعالن عن األسعار مبك اًر قبل
الميرجان ليعرف الناس عن وجود سعر خاص ورخيص لأليام الثالثة
وقدره ٕٗ .$وىذا ما فاتيم أن يعرفوه ليذه السنة.

Today’s Bible reading (Matthew 12: 38-45):
Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, “Teacher,
we want to see a sign from You.” But He answered and said to them,
“An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will
be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was
three days and three nights in the belly of the great fish, so will the
Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation
and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and
indeed a greater than Jonah is here. The queen of the South will rise
up in the judgment with this generation and condemn it, for she came
from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and indeed
a greater than Solomon is here. “When an unclean spirit goes out of a
man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. Then
he says, „I will return to my house from which I came.‟ And when he
comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and
takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they
enter and dwell there; and the last state of that man is worse than the
first. So shall it also be with this wicked generation.”
Comment on Today’s Verse: “Christ Jesus came into the world to
save sinners” (1Timothy 1:15): Christians agree that Jesus Christ is
God in flesh, who came to the world to save the sinful world, and that
includes all of us, as we all sinned, and we all fell short for the glory
of God and his salvation that was brought upon through the cross.
Therefore, if this fact was that clear to us, why do we care about
things that are way less important and make them the centre of
disagreement in our lives and our churches? Why do we differ in the
way we pray and worship and the way we treat others, and forget that
Jesus has come to save us all and give us eternal life? We all should
happily gather with one heart, and in one true love as we represent the
body, and Jesus is the head.
Story of the Day: I love you Dad
While a man was polishing his new car, his 4-year-old son picked a
stone & scratched lines on the side of the car. In anger, the man took
his son's hand & hit it many times without realizing he was using a
wrench. At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple
fractures. When the child saw his father with painful eyes he asked,
"Dad when will my fingers grow back?" the man was so hurt and
speechless. He went back to the car and kicked it many times
devastated by his own actions. Sitting in front of the car he looked at
the scratches to find that the child had written "I LOVE YOU DAD".

Dear Brothers: Love and anger are limitless in our lives. Let‟s do
what the bible tells us: “Tremble and do not sin” (psalm 4) and
according to St. Paul : “[love] always perseveres”
Our News:
+ According to the Orthodox calendar, fasting for virgin Mary will
start on Tuesday August 9 and ends up on Sunday August 14, which
commemorates the assumption of virgin Mary.
+ Yesterday, the engagement of Mr. Faraj Hanna Al-Qas and Miss.
Rasha Hanna took place. We congratulate them and their families, and
we pray for a successful life for them.
+ Yesterday, the wedding of Mr. Majd Qaryo and Miss. Mary-José
Mamarbachi took place. We congratulate the newly-wed and their
families, and pray for a successful life for them.
+ Today we celebrate the wedding of Mr. Rodolph Balta and Miss.
Sara Perry. We congratulate the newly-wed and their families, and
pray for a life of happiness and success.
+ Today the wedding of Mr. Mufeed Adad and Miss. Sundus Khoury
will be celebrated. We congratulate the newly-wed and their families,
and pray for a life of happiness and success.
+ Fouad Issa, brother of Mrs. Awatif, wife of Mr. Abdul-Salam
Abboudi, passed away in the United States. We pray for mercy for the
deceased, and patience for his family.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Zakiyah Bitar. We
pray for mercy for the deceased, and patience for her family.
+ Today is the annual memorial service of the late Alyas Tochan. We
pray for mercy for the deceased, and patience for his family.
+ According to its annual custom, St Yacoub‟s church is celebrating
the holy mass for the memory of the assumption of Virgin Mary in the
church of Rigaud, lead by Rev. Fr. Kamil Ishak on Sunday August 14
at 12:30 pm. After the mass, we can go to the park and barbecue!
+ The plate collection for Sunday July 24 was $820.
+ Visit to Toronto: For the memory of the assumption of virgin
Mary, and with the blessings of His Eminence Archbishop Elia Bahi,
the board of trustees is arranging for a trip to Toronto for August 1314, 2011. Registration fees are $10/person (adult or kid).
Transportation is by your own cars, as there is no bus. However, it is
possible to car-pool, especially for people who cannot drive. People
coming would only have to take care of the cost of the hotel, which is
around $100/night. On Saturday evening, St Barsaumo church and its
sport team is preparing for a special evening, with a fasting-food
dinner. On Sunday, we will share the celebration of the holy mass
with the four churches of Ontario. After lunch, we head back to

Montreal on the evening of Sunday. Those who would like to
participate may contact Mr. Chamoun Asmar and Mr. Yousef Danho.
+ Trip to New York: A trip is being arranged for by the Family
Fraternity to visit New York and New Jersey on August 19-21, 2011.
For more info please contact Mr. Gaby Yousef (514-692-9990)
+ Camp de Jour in its third week: His Eminence Archbishop Elia
Bahi taught the children the song of the Syriac Alphabet (Olaf Beth).
Kids were taken for lunch to McDonalds. Training in Karate, soccer
and chess continued. We would like to let you know that the Camp de
Jour is arranging for a trip to the water park this coming Tuesday.
+ Support of the Soccer team: In responce to the financial need of
the soccer team to sustain its continuity in the winter season, one
parishioner donated $100, and Miss. Nathalie Khoury donated $100.
We thank you all for your generosity!
Have an Awesome Morning: to all who attend church, realizing it is
God‟s house, believing that the real church is the church of our Lord
Jesus Christ. An Awesome Morning to all who enter the church with
God‟s fear in his heart and mind, not to satisfy people. An Awesome
Morning to all who read the bible, or listen to a sermon that remind
them of their spiritual situation, so that they examine themselves, and
repent to the Lord as the kingdom of God is coming. An Awesome
Morning to all who are zealous on their church in a holy manner, who
are zealous not because of their own thoughts, beliefs and intentions,
but rather inspired from what Jesus did in the temple in Jerusalem as
He wanted it holy. An Awesome Morning to all who understand that
all church members are brothers and sisters, for whom Jesus Christ
was crucified, died, and was risen for their sake. Therefore, we should
all love; forgive each other, in our hearts and in our actions.
One Moment Please: As we listened to the opinions of our
parishioners on the fifth Syriac festival, all who attended the festival
enjoyed it, and admired the volunteers and all of what they‟ve done,
although they did want more of Syriac spirit in it. In addition, they
admired the variety of games for children, although some families
thought that the admission tickets to some games or rides were pricy.
Had Bshabo asks the festival committee to control the price of tickets
so that they become cheaper and more affordable for more families.
We also ask the committee to announce the prices early on so that
people would know about the special price which is $42 for 3 days, as
a lot of people did not know about this offer!

