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آية العدد :اهلل "يعزينا في كل ضيقتنا ،حتى نستطيع أن نعزي الذين هم
في كل ضيقة" (ٕ كور ٔ.)ٗ :

جانة من الحضور خالل غداء الثارتكيو تمناسثة عيد األب

حكمة العدد :إن الدين الذي عمينا هلل ،نستطيع أن نوفيه لالنسان.
 ٕٙحزيرانٕٓٔٔ/

No: ٔٚٙ

األحد التاسع بعد القيامة

ِ
ض َل ِم َن اْل ُم َعمِِّم،
النص اإلنجيمي (متى  46 :01ـ " :)57لَ ْي َس التِّْممي ُذ أَ ْف َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ون َك ُم َعمِّ ِم ِوَ ،واْل َع ْب َد َك َسيِِّد ِه.
ض َل م ْن َسيِّدهَ .ي ْكفي التِّْممي َذ أ ْ
َوالَ اْل َع ْب ُد أَ ْف َ
َن َي ُك َ
ي أ ْ ِِ
إِ ْن َك ُانوا قَ ْد لَقَُّبوا َر َّ
وى ْم.
ول ،فَ َك ْم بِاْل َح ِر ِّ
ب اْل َب ْي ِت َب ْعمَ َزُب َ
َى َل َب ْيتو! فَالَ تَ َخافُ ُ
ف .اَلَِّذي أَقُولُوُ لَ ُك ْم ِفي
وم لَ ْن ُي ْستَ ْعمَ َنَ ،والَ َخ ِف ٌّي لَ ْن ُي ْع َر َ
أل ْ
َن لَ ْي َس َم ْكتُ ٌ
الن ِ
الظُّْم َم ِة قُولُوهُ ِفي ُّ
السطُو ِح،
ادوا بِ ِو َعمَى ُّ
ونوُ ِفي األُ ُذ ِن َن ُ
ورَ ،والَِّذي تَ ْس َم ُع َ
ِ
والَ تَ َخافُوا ِمن الَِّذين ي ْقتُمُون اْلجس َد و ِ
لك َّن َّ
وىاَ ،ب ْل
َن َي ْقتُمُ َ
ون أ ْ
الن ْف َس الَ َي ْقد ُر َ
َ
َ َ َ ََ َ
َ
ِ
َخافُوا بِاْلح ِر ِّ ِ ِ
َن ُي ْيمِ َك َّ
الن ْف َس َواْل َج َس َد ِكمَ ْي ِي َما ِفي َجيََّن َم.
ي م َن الَّذي َي ْقد ُر أ ْ
َ
س؟ وو ِ
اح ٌد ِم ْنيُ َما الَ َي ْسقُطُ َعمَى األ َْر ِ
ان بِ َفْم ٍ
ض بِ ُد ِ
اع ِ
ور ِ
ون
ان ُي َب َ
أَلَ ْي َس ُع ْ
صفُ َ
ََ
ِ
ِ
صاةٌ .فَالَ تَ َخافُوا! أ َْنتُ ْم
أَبِي ُك ْمَ .وأ َّ
يعيَا ُم ْح َ
ور ُرُؤوس ُك ْم َجم ُ
َما أ َْنتُ ْم فَ َحتَّى ُش ُع ُ
ِ
ص ِافير َكثِ ٍ
الن ِ
ف بِي قُ َّد َام َّ
ف أ ََنا
َعتَِر ُ
يرة! فَ ُك ُّل َم ْن َي ْعتَِر ُ
اس أ ْ
أَ ْف َ
َ
ض ُل م ْن َع َ َ
الن ِ ِ
ات ،و ِ
أ َْيضاً بِ ِو قُ َّدام أَبِي الَِّذي ِفي الس ِ
لك ْن َم ْن ُي ْن ِك ُرني قُ َّد َام َّ
اس أ ُْنك ُرهُ
َ
َ
َّم َاو َ
أ ََنا أ َْيضاً قُ َّدام أَبِي الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ت ألُْل ِق َي َسالَماً
ات .الَ تَظُُّنوا أَِّني ِج ْئ ُ
َ
ََ
ق ِ
َعمَى األ َْر ِ
ان
ت ألُفَِّر َ
ت ألُْل ِق َي َسالَماً َب ْل َس ْيفاً .فَِإِّني ِج ْئ ُ
ضَ .ما ِج ْئ ُ
اإل ْن َس َ
ُميا ،واْل َكَّنةَ ِ
ِ َّ ِ ِ
يو ،و ْ ِ َّ
ض َّد َح َماتِيَا.
االب َنةَ ضد أ ِّ َ َ
ضد أَب َ
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :ىذه اآلية بمثابة وعد إليي يعطيو اهلل لكل

إنسان .لذلك عمى المؤمن أن يدرك بل ويثق أن الرب موجود يمنح قوة
وعزاء لإلنسان في أي ضيقة يمر بيا .وما أجمل أن تشعر بأن روح اهلل
تسود عمى كل كيانك فال تستطيع كل شرور ومخاوف الدنيا أن تنال من
سالمك الداخمي الذي تتمتع بو من فيض تعزية الرب اإللو.

وبالتأكيد عندما تمتمئ بسالم اهلل ستقدر عمى تقديم كل تعزية ألخيك

اإلنسان الذي قد يم ّر في ضيقة مماثمة بسبب مشاكل وحروب العالم
الكثيرة .بل لن تستطيع إال أن تبادر نحو أخيك اإلنسان لمد يد العون
ألنو ليس من حب أعظم من ىذا أن يبذل أحد نفسو ألجل أحبائو.

قصة العدد :ىل تحتاج إلى حجر؟ (األخ يوسف دنحو عن االنترنت).

ض ِربت
بينما كان أحد رجال األعمال يسير بسيارتو الجاكوار الجديدةُ ،

سيارتو بحجر كبير .نزل الرجل بسرعة ُليعاين الضرر الذي لحق
بسيارتو ،ومن الذي فعل ذلك .واذ بو يرى ولداً يقف في زاوية الشارع،
وتبدو عميو عالمات الخوف .قترب من الولد ،وىو يشتعل غضباً،

فقبض عميو دافعاً إياه إلى الجدار وىو يقول :يا لك من ولد جاىل ،لماذا

ضربت ىذه السيارة الجديدة بالحجر؟ إن عممك ىذا سيكمفك مبمغاً كبي اًر
من المال .ابتدأت الدموع تنيمر من عيني الولد وىو يقول" :أنا متأسف

جداً يا سيد ،فأنا أحاول لفت انتباه أي شخص كان ،لكن لم يقف أحد

لمساعدتي" .ثم أشار بيده إلى الناحية األخرى من الطريق ،واذ بولد

مرمي عمى األرض .ثم تابع كالمو قائالً :إنو أخي ،وىو ال يستطيع

المشي بسبب الشمل ،وبينما كنت أسير معو ،وىو جالساً في كرسي

المقعدين ،اختل توازن الكرسي ،واذ بو ييوي في ىذه الحفرة ،وأنا
صغير ،ليس بمقدوري أن أرفعو مع إنني حاولت كثي اًر .أتوسل إليك يا
سيد ،ىل لك أن تساعدني عمى رفعو؟ ثم بعد ذلك تفعل ما تراه مناسباً.
لم يستطع ذلك الرجل أن يمتمك عواطفو .فرفع الولد المشمول وأجمسو في

الكرسي ،ثم أخذ يضمد الجروح التي أصيب بيا من جراء سقطتو في

الحفرة ثم سألو الولد :واآلن ،ماذا ستفعل بي من أجل السيارة ؟ أجابو
الرجل :ال شيء يا بني .لم يصمح الرجل سيارتو الجديدة ،مبقياً الضربة
تذكا اًر آمالً أالّ يضطر شخص آخر أن يرميو بحجر لكي يمفت انتباىو.

إخوتي :إننا نعيش في أيام كثرت فييا االنشغاالت ،فالجميع يسعى لجمع
المقتنيات ،ظناً منيم ،بأنو كمما ازدادت مقتنياتيم ،ازدادت سعادتيم

أيضاً .إن اهلل يميمنا بالرغم من غفمتنا لعمنا ننتبو فينعم عمينا بالمال

والصحة والعمم ،ولكننا ال نمتفت لنشكره .يكممنا ،لكن ليس من مجيب.

فينبينا بالمرض أحياناً ،وباألمور القاسية لعمنا نعود لجادة الصواب ألنو
ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كمو وخسر عالقتو مع اهلل .إن اإلنسان
يتحسب ألمور كثيرة فسياراتنا مؤمن عمييا وبيوتنا مؤمنة وممتمكاتنا

الثمينة كذلك ،لكن ىل حياتك األبدية مؤمنة؟ أم تحتاج إلى حجر؟

أخبارنا:

 +يحتفل بالقداس اإلليي اليوم حضرة األب جوزيف شابو كاىن
كاتدرائية مار افرام لمسريان األرثوذكس في حمب .الذي يقوم بزيارة عائمية

قصيرة إلى مونتريـال .حضرة الخوري الفاضل جوزيف من مواليد

الدرباسية -الحسكة ٔ٘ .ٜٔرسم كاىناً في حمب سنة ٜٗٔٚبوضع يد
المثمث الرحمة مار ديونيسيوس جرجس القس بينام مطران حمب آنذاك.

حاد بشابو ترحب بكم أبونا جوزيف وبعائمتكم الكريمة وتتمنى لكم إقامة

طيبة وعودة بالسالمة.

 +رزق اهلل األخ غاندي كسبو وزوجتو ساند ار مولودتيما البكر ىايدي.
تيانينا ألىميا وذوييا وتربى بعزكم.

 +نشكر اهلل ألجل عنايتو باألخ فريد فرجو خالل العممية الجراحية التي
خضع ليا بنجاح .حاد بشابو تينىء األخ فريد بسالمتو وتتمنى لو
ولمعائمة موفور الصحة والسعادة.

 +يوم األحد القادم يقيم المجمس الممي بالتعاون مع اخوية العائمة غداء

باربكيو في أرض الكنيسة -ىنري بوراسا بمناسبة قدوم اخوتنا من رعية

مار برصوم في تورنتو .ثمن الوجبة ٓٔ $لمكبار و $ ٚلمصغار ألبناء
رعية مار يعقوب .التسجيل عند األخوين يوسف دنحو-ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ

ٗٔ٘ -مازن مواسٕٕ٘ٓ.٘ٔٗ-ٜٜٙ-

 +اليوم األحد عمادة الطفل اندرو ابن شيريل وبيير حمامجي .تيانينا
لممعتمد وذويو وليحل نور الرب يسوع في حياتو مدى الدىور.

 +كعادتيما السنوية تتبادل رعيتا مار يعقوب في مونتريـال ومار برصوم

في تورنتو الزيارات العائمية األخوية .وىا ىي كنيسة مونتريـال بيمة
مجمسيا الممي الكريم عمى موعد مع الفرح باستعدادىا الستقبال إخوتنا
من كنيسة تورنتو في الفترة من ٔ ولغاية ٖ تموزٕٔٔٓ .مع برنامج

منوع يتخممو مباريات رياضية لمكبار والصغار.
يتجدد الموعد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء مع سمسمة
+
ّ

المقاءات الروحية التي تقام في صالة مار يعقوب ـ ـ ىنري بوراسا .وفي
األسابيع الماضية بدأ سيدنا المطران بالتأمل في رسالة القديس بولس

الرسول األولى إلى أىل كورنثوس.

 +بمناسبة عيد "األب" وبحضور نيافة المطران ايميا باىي لجنة السيدات
في كنيستنا باالشتراك مع المجمس الممي أعدت غداء باربكيو مميز
حضره عدد جيد من أبناء الكنيسة الذين استمتعوا بقضاء وقت جميل

ساعد عمى نجاحو إلى جانب روعة الطقس ،ذلك الجيد الكبير المبذول

من لجنة السيدات ومن ساعدىم في اإلعداد ليذا المقاء االحتفالي .حاد

بشابو تشكر لمقائمين عمى النشاط جيودىم وتتمنى لكل اآلباء عاماً
سعيداً .وكل عام وأنتم بخير.
 +مفاجأة الصيف Camp de jourالنداء األخير من المجمس الممي

الذي يدعوكم لتسجيل أطفالكم (منٖ٘ٔ-عاماً) في النادي الصيفي

الرياضي الذي ُيقام في الفترة ما بين ٗ تموز وٓٔ آب القادمين .بمعدل
يومين في األسبوع .التفاصيل عند كابي يوسف ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ
واألخ الياس قومي أمين سر المجمسٕ.ٗ٘ٓ-ٜٚٛ-ٜٙٛ

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٜٔحزيران(٘.$)ٗٛ

 +مهرجان الشرق السرياني الخامس :تُعمن لجنة الشباب عن موعد
ميرجان الشرق السرياني الذي سيقام ما بين ٘ٔ ـ  ٔٚتموزٕٔٔٓ .كما
تدعو المجنة كافة المتطوعين الذين يرغبون بالعمل في الميرجان إلى

حضور االجتماع التحضيري وذلك في الساعة الثامنة من مساء غداً

االثنين  32حزيران  3122في صالة مار يعقوب – ىنري بوراسا.
سريانيات:

 +في األسبوع الماضي تم افتتاح كنيسة مار بطرس وبولس في مدينة

أنشخدة ـ ـ ىولندا .وىي الكنيسة الثالثة لمسريان األرثوذكس في المدينة
التي تضم أكبر تجمع لمسريان في ىولندا .وقد احتفل بالقداس اإلليي

كاىن الكنيسة األب قسطنطين عبدو الذي ُرسم كاىناً في الشير
الماضي بوضع يد قداسة البطريرك مار اغناطيوس زكا األول عيواص.
الذي أنيى زيارتو الرعوية إلى ىولندا قبل أيام.

كواكب مضيئة :بقمم األخت منى اسمر لولي
رب المجد يسوع ىو الذي اختارىم وأرسميم ليكون ليم ثمر ويدوم ثمرىم

في كل النفوس .حفظوا اإليمان وىم الذين استقوه من مصدره .أولئك

ومجدىم أيضاً ،قال عنيم السيد خاصتي واخوتي،
وعينيم ّ
الذين عرفيم ّ
وأعطاىم المواىب فعمموا أعمالو .وفي العشاء األخير غسل أرجميم وكان
ليم مثال التواضع والمحبة .ائتمنيم عمى نشر ممكوتو ،فانطمق الرسل

القديسون إلى كل المسكونة يبذرون بذور باإليمان بإنجيل السالم

ويسقون النفوس العطشانة من ينبوع المحبة اإلليية ،مقادين بالروح

القدس في مسيرتيم .عبروا بحور األلم والدم وذاقوا مر االضطياد وكانت
تعزيتيم المسيح الساكن فييم ،ووصايا المعمم خبزىم .تعالوا يا أحباء

حدثنا يا يوحنا عن حبك لصدر يسوع.
نتحدث مع ىؤالء األبرارّ .
المسيح ّ

قال :صدره واسع وقمبو نابض ،كمو حب وحنان .ليس لو نظير .ىو

معرفاً
وحده فريد .أتّكئ عميو بأمان في كل األوقات .وأجاب بطرس ّ
شرفني اآلب بإعالنو عمى لساني أن يسوع ىو ابن اهلل
بنفسو :أنا من ّ

فطوبني السيد ووعد أن يبني كنيستو عمى صخرة اإليمان بو.
الحيّ ،
وضمني إلى عروسو في محفل
وجعمني عموداً في كنيستو رغم اإلنكار
ّ
األبرار .ىو رأس الزاوية اتكئوا عميو يا أوالد الرب في كل زمان ومكان.
ثم قال توما :الشك من طبعي وكان يقمقني ،ولكن بعد القيامة دعاني

السيد وقال :تعال يا توما وانظر .يا لخجمي من نفسي ومن ربي ،فقد
رأيت الجرح وآثار المسامير عمى اليدين وآثار الطعنة عمى جنبو .صرخ

قمبي في أعماقي يا ربي واليي ،فقال ربي :طوبى لمن آمن ولم َير .أما
لكن الرب بظيوره لي عمى طريق
شاول فقال :أنا اضطيدت كنيستوّ ،
دمشق أسقط قشور بصيرتي ورأيت الرب ،وصوتو بقي في أذني،

إناء مختا اًر ومعمماً لألجيال ومثاالً لمجياد الحسن .نعم الرب
فأصبحت ً
يقبمنا في ممكوتو بالتوبة فقد أعطانا عربون محبتو حياة أبدية ومحبتو

ثابتة وقوية فيي أقوى من الموت .تعالوا نقتدي بيؤالء األبرار وبفرح
نقول" :رِّنموا لِ َّمر ِّ ِ
ب َيا ُك َّل األ َْر ِ
يدةًَ .رِّن ِمي لِ َّمر ِّ
ضَ .رِّن ُموا
يمةً َجِد َ
ب تَْرن َ
َ ُ
ب ،ب ِارُكوا اسمو ،ب ِّشروا ِمن يوٍم إِلَى يوٍم بِ َخالَ ِ
ِ
ص ِو" (مز ٔ :ٜٙوٕ).
ل َّمر ِّ َ
َُْ َ ُ
َْ
ْ َْ

JON I
Musique pour toutes les occasions
جوني شاهو إلحياء الحفالت
وجركية الساجاليث

cell : 514- 895-3075
Laval

ٔ عاماً) الذيٚ(  إلى الشماس الشاب لحود انطون توما:صباح الورد
 فقد حصل لحود ولمسنة الخامسة.أنيى دراستو الثانوية بتفوق وتميز
عمى التوالي عمى ميدالية خاصة لتفوقو في مسابقة الرياضيات عمى

 وكذلك ميدالية أفضل. تورنتو-مستوى كندا التي تقيميا جامعة ووترلو

 وميدالية تقديرية خاصة.) عمى مستوى مدرستوsecondaire5( طالب
.من حاكم عام كندا إضافة لمجموعة جوائز عينية ونقدية

وكذلك الشماس الشاب سمير أنطون توما (٘ٔعاماً) الطالب في

) الذي حاز عمى ميدالية التفوق في مسابقة الرياضياتsecondaire3(
 حاد بشابو تفتخر بيذين.عمى مستوى كندا لمسنة الثالثة عمى التوالي

 تشد عمى. تينئيما وعائمتيما الكريمة.الشابين السريانيين المتفوقين

.أيدييما وتتمنى ليما ولجميع أبناء الكنيسة المزيد من النجاحات

Have an Awesome Morning: With great pleasure and pride we
present to our young deacon Lahoud Touma son of our sacristy Mr.
Antoun and Rita Touma (17years old) a bouquet of roses, who
finished his fifth grade schooling – Secondaire Cinq - with high
honors, and at a special ceremony people applauded for his
accomplishment with standing ovation which lasted more than ten
minutes. This is not the first time, Lahoud has earned for the fifth
consecutive years a special medallions for his excels in mathematics
among all Canadian students, which is organized annually by the
University of Waterloo, and a medallion as the best student from his
school, and as a recognition to his extra ordinary achievement the
Governor general of Canada – the Right honorable David Johnston
presented him a medallion as a token of approval, plus many
encouraging financial gifts from many sources.
As well as his young brother deacon Samir Touma (15 years old),
student at third grade – Secondaire trois – who has received for the
third consecutive years a special medallion among all students of
Canada in the field of mathematics.
Had b-Shabo takes this opportunity and congratulates Lahoud Samir
and their family to such gifted sons.

Today’s Bible reading (Matthew 10: 24-35): A disciple is not above
his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple
that he be like his teacher, and a servant like his master. If they have
called the master of the house Beelzebub, how much more will they
call those of his household! Therefore do not fear them. For there is
nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be
known. Whatever I tell you in the dark, speak in the light; and what
you hear in the ear, preach on the housetops. And do not fear those
who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is
able to destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold
for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from
your Father’s will. But the very hairs of your head are all numbered.
Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.
Therefore whoever confesses Me before men, him I will also confess
before My Father who is in heaven. But whoever denies Me before
men, him I will also deny before My Father who is in heaven. Do not
think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring
peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a
daughter against her mother, and a daughter-in-law against her
mother-in-law.
Comment on the Biblical Verse: God “comforts us in all our

tribulation, that we may be able to comfort those who are in any
trouble” (1Cor 1:4)
This verse is a divine promise that God gives to all people. Therefore,
all believers should remember and trust that the Lord will give power
and comfort to all believers to overcome any crisis in their lives. How
wonderful it is to feel that Holy Spirit lives in you, fills you, and
controls all of you, so that none of the evil powers of this world can
affect your internal peace that the Lord has filled you up with. When
you are filled with the godly peace, you will certainly be able to give
consolation to your human brother, so might be under a calamity
because of the many worldly problems. In fact, you will not be able to
but to offer a hand to your human brother to help, as Greater love has
no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.
Story of the Day: Do you need a stone? (Courtesy of Yousef Danho –
from the internet)
As a rich businessman was driving his new Jaguar, a stone hit his car.
The man came out to see what happened to his car, and who threw the
stone. He found a boy standing at the corner of the street, looking
scared and shaky. Very angry, the rich man went to the boy screaming
and yelling. He pushed the boy forcefully to the wall saying: “What a

stupid boy! Why did you hit this new car with the stone?! What you
have just done will cost you quite a lot of money. The kid started to
cry saying: “I am so sorry sir, but I was trying to get the attention of
any one here, but no one stopped to help me”. The boy pointed to the
other side of the road, where there was another kid lying on the floor.
“He is my brother,” The young boy said, “he is paralyzed and cannot
walk. He was on his wheelchair as we were walking together. He lost
his balance, and fell in this hole. As you can see sir, I am small, and I
couldn’t lift him up however I tried. I beg you sir to help me lift him
and put him back on his chair, and then you can do to me what you
want.” Upon hearing this, the man could not hold his feelings: he
rushed, and lifted the paralyzed boy, and put him on his wheelchair.
He also cleaned the wound the disabled boy got when he fell. After
that, the boy asked the man: “And now, what are you going to do to
me?” “Nothing, son,” the man replied, “don’t worry about it.” He did
not fix his new car, keeping the damage so that no one else would
throw a stone on it to make him pay attention.
Dear Brothers: We live today in a world where everybody is busy.
Everyone is trying to collect something, thinking that the more they
have the happier they are! God does give us a chance to come back to
Him, by providing us with money and good health, but we never
thank Him. He speaks to us, but we never answer back! He tries to
make us notice Him by allowing disease and calamities sometimes, as
what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit
their relationship with God. Man considers many things he might
need: a guaranteed car, a guaranteed house, and costly belongings, but
is your eternal life guaranteed? Or you need a stone?
Our News:
+ Today we pray the holy mass with Father Joseph Shabo, the priest
of St. Aphram Syriac Orthodox Church in Aleppo, as he is paying a
short visit to his family in Montreal. Father Jospeh was born in
Derbasiyah – Hasaka in 1951. He was ordaind a priest in Aleppo in
1974, through the blessings of the late Mar Deonesious Georgis
Behnam, who was the bishop of Aleppo then.
Had Bshabo welcomes Father Joseph and his family, and wishes
them a nice stay and a safe trip back.
+ Next Sunday, a barbecue lunch will be prepared by the Board of
Trustees, together with the Family Fraternity, on the church land –
Henri Bourassa, to welcome our brothers and sisters from St
Barsaumo church in Toronto. Tickets are $10 for adults, and $7 for
children. To sign up please contact Yousef Danho (514-573-7027) and
Mazin Mawas (514-969-2205).

+ Today the baptism of baby boy Andrew, son of Cheryl and Pierre
Hamamji will be celebrated. We would like to congratulate his family,
and we pray to the Lord that His light will brighten up Andrew’s
ways.
+ Recently, Ghandi Kasbo and his wife Sandra had their first born
baby: Heidi. We congratulate the parents and the whole family, and
may the Lord bless her life.
+ We continue to have our weekly spiritual meetings at St. Jacob’s
hall – Henrie Bourassa, on Tuesdays at 7:30 pm. In the last few
weeks, his eminence started a study on St. Paul’s first letter to the
Corinthians.
+ Celebrating father’s day, a barbecue lunch was prepared by the
Ladies Auxiliary and the Board of Trustees, with the blessings of His
Eminence, Archbishop, Elia Bahi, to a good number of our
parishioner. The great effort that the Ladies Auxiliary, and all the
people who participated in preparing for that day, has paid off well as
everybody enjoyed some great time. Had Bshabo thanks everyone
who arranged for this activity, and wish all fathers a blessed year!
+ The plate collection for Sunday 19-June-2011 was $485.
Syriacs:
+ Last week, St Peter and Paul church in Enschede – Netherlands.
This is the third Syriac Orthodox church in the city, that has the
largest population of Syriacs in Holland. A holy mass was celebrated
by Father Constantine Abdo, who was ordained a priest last month,
through the blessings of His Holiness Patriarch Zakka I Iwas, who
was visiting the Netherlands recently.

+ Camp de Jour: The Board of Directors would like to invite you
to register your kids (age 5-13 years) for the sport’s summer club,
that will take place on July 4 – August 10, 2011, twice a week. For
more details please contact Gaby Yousif 514-692-9990, and Elias
Kawmi 450-978-9682. (Final Call).
+ The Fifth Syriac Oriental Festival: The Youth Committee
would like to inform you that fifth Syriac Oriental Festival will
take place on July 15th – 17th, 2011. For this occasion, the
committee is in need of volunteers from all age groups to help out
during the festival. All volunteers are invited to the preparatory
meeting which will be held on Monday, June 27 th @ 8.00 pm at
our Hall on Henri Bourassa.

