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ٖٕٔ No:األدحد الرابع من الصوم (شفاء ابنة الكنعانية)

قداسة البابا شنودة الثالث في ذمة اهلل
بعد صراع مرير مع المرض انتقل إلى ردحمة اهلل تعالى قداسة البابا

شنودة الثالث بطريرك االسكندرية والك ارزة المرقسية لألقباط األرثوذكس
الذي خمف قداسة البابا الرادحل كيرلس السادس سنة ٔ.ٜٔٚ

ُولد نظير جيد وىو االسم األصمي لمبابا في اسيوط ٖٕ .ٜٔتخرج من
الكمية الدحربية ٜٔٗٛم ،والكمية االكميريكية ٜٜٔٗمُ .رسم راىباً
ٜٗ٘ٔم .ومطراناً ٕٜٔٙم بوضع يد قداسة البابا كيرلس وىو أول
أسقف لمتعميم المسيدحي في الكنيسة القبطية .لقداستو العديد من المؤلفات

الرودحية في دحقل الكتاب المقدس والخدمة ،كذلك اىتم بتنشيط االكميريكية
من مختمف النوادحي االدارية والتعميمية.

ردحل فقيد الكنيسة الكبير الذي ُيذكر اسمو في قداسنا السرياني في كل
أسبوع بسبب الشركة القائمة بين الكنيستين القبطية والسريانية وىما

األكثر تقارباً في العقائد والطقوس ،وقد كان لقداستو عالقة صداقة مميزة
مع قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص أطال اهلل
عمره ووقاه من كل سوء .وقد أبرق قداستو إلى مجمع الكنيسة القبطية

المقدس معزياً بردحيل قداسة البابا شنودة ومما قالو" :لم يخطر ببالي

معزياً برحيل أخي وشريكي في الخدمة
أنني سأكتب إليكم يوماً ما ّ

الرسولية قداسة البابا شنودة الثالث ،وقد انعصر فؤادي حزناً ،وطمبت
العون من الرب والعزاء لكم ولنا ولكل من عرف قداسة الراحل الكريم،

وعرف طيب قمبه ورهافة إحساسه".

أجل ،بردحيمو تخسر الكنيسة القبطية خاصة ،والعالم المسيدحي عامة قامة
يعوضنا بأمثاليا في
رودحية سنفتقدىا كثي اًر ،فنصمي إلى الرب اإللو أن ّ
القامة والنعمة والدحكمة.

حكمة العدد :محبتنا هلل تتبدى في محبتنا ألوالد اهلل.
النص اإلنجيمي (متى  14 :41ـــ :)12
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آية العدد :وال يكون ليل هناك ،وال يحتاجون إلى سراج أو نور شمس

ألن الرب االله ُينير عميهم(.رؤيا .)1 :11
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:

ما أجمميا من آية ُمعزية تصف لنا الجزء اليسير جداً مما ستكون عميو
الدحياة األبدية لممؤمنين بالرب يسوع المسيح .لنتأمل كم ىو نور الرب
عظيم وكذلك مدحبتو وردحمتو ،وأيضاً عدالتو .لنتأمل كم ىو نور الرب

قوي ،وواسع يمتد عمى دحياة كل المؤمنين في السماء ،ودحياة من يطمبونو

عمى األرض من كل قموبيم .فينالون شعاعاً من نوره العظيم لينشروه
عمى األرض ،لذلك قال السيد المسيح :أنتم نور العالم.

قصة العدد :األم وابنها القاسي.
ُيدحكى أن امرأة بعين وادحدة عاشت الدحياة وقسوتيا بعد ردحيل زوجيا .وقد
خمف ليا ولداً .كبر وأدخمتو المدرسة ،وذات يوم عندما عادا الى البيت

لمدحت مظاىر الدحزن عمى وجو ودحيدىا ،وسألتو السبب :فأجاب الطفل:

ال أُريدك أن تأتي الى المدرسة .لقد سخر منك رفاقي وضدحكوا عمى
عينك المقموعة .مرت األيام ،واألم تسقي ودحيدىا من نبع دحنانيا وعطائيا

دحتى غدا يافعاً تفتخر بو .لكنو دحاول إبعادىا عن دحياتو لخجمو منيا،
يتدحرر من أمو ،وانقطع دحتى
وأصر عمى الدراسة في دولة أخرى دحيث ّ
مرت األيام ،وسمعت من
عن مراسمتيا إالّ عندما يدحتاج إلى المالّ .

تزوج ورزق بأبناء .دحممت مع أشواقيا ما استطاعت
معارفيا أن ولدىا قد ّ
من ىدايا ،وقصدت البمد البعيد ،فتدحت ليا كنتيا الباب ،وردحبت بيا
وأسرعت الى زوجيا تبشره بقدوم أمو .خرج ابنيا إلييا متجيم الوجو،
وبادرىا بفظاظة الولد العاق :لماذا لدحقتني إلى ىنا؟ لم تدحتمل الصدمة.
تدحاممت عمى جردحيا ،وعادت إلى بمدىا .م ّر الزمن ،وفي يقظة ضمير
ندم عمى فظاظتو فقرر العودة لزيارة أمو ليستغفرىا عمى فعمتو .قصد
بيتيا ،وسأل الجيران عنيا! أجابوه :لقد فارقت الدحياة قبل مدة ،لكنيا

عمي أن
تركت لك رسالة .أمسك بالرسالة ،وق أر فييا :ولدي الغالي ،يعز ّ
أُفارق الدنيا دون أن أراك .لكن سأدحكي لك ما أخفيتو عنك عم اًر كي ال

أدحممك فوق طاقتك.عندما كنت طفالً صغي اًر تعرضت لدحادث مريع ذىب
بعينك ،ولم يكن ىناك بديل عن أن أىبك عيني لترى بيا الدنيا .أما أنا

فكانت تكفيني عين وادحدة أرى بيا وجيك الغالي .مع خالص مدحبتي.

المصادف
حاد بشابو تتقدم من جميع األميات بالتينئة بمناسبة عيد األم ُ
يوم ٕٔ آذار بدحسب تقويم أوطاننا األصمية الشرقأوسطية الغالية.

مشهد ُيفرح القمب:
المفرح
المعزي و ُ
رغم أن الدحدث فيو من الدحزن ما يؤلم ،لكن المشيد ُ
لمقمب في مناسبات الموت وصموات الجناز وآخرىا منذ أيام ،تدفق عدد

كبير من اإلخوة واألصدقاء واألىل لتقديم واجب العزاء مما يبمسم جراح
الفراق عند أىل الفقيدة أو الفقيد ،ورغم أن دوافع البعض مصدرىا
الواجب أو المعاممة بالمثل لكن الدحالة العامة تشير إلى أننا أبناء أصل

ال زلنا نتمتّع بالوجدان والميفة والقدرة عمى مشاركة إخوتنا أدحزانيم ،كما
نشاركيم أفرادحيم ،وىذا ىو دحال أبناء الكنيسة الوادحدة المترابطة .نصمي
أن تكون خاتمة األدحزان لمجميع ،وأن نمتقي دوماً بالمدحبة والفرح.
في جمسته الدورية قرر المجمس الممي مايمي:

 +في شير أيمول ٕٔٔٓ اجتمع المجمس الممي بدحضور نيافة المطران
ايميا باىي مع مسؤولي لجنة الشباب الذين أبدوا رغبتيم باالعتذار عن

الخدمة لظروفيم الخاصة ،وطمب منيم نيافتو والمجمس االستمرار وايجاد
عناصر بديمة الستكمال العمل ،وبعد مرور أشير دون وجود أي نشاط

أو اجتماع استفسر منيم المجمس في شير شباط ٕٕٔٓ عن السبب

وقدموا استقالتيم الجماعية الخطية الموجودة
فكرروا رغبتيم باالستقالةّ ،
ّ
في سكرتارية المجمس (استقال  ٛمن  .)ٜفقرر المجمس في جمستو

األخيرة االعالن في حاد بشابو لمشباب في كنيستنا من عمر  ٔٛسنة
وما فوق لمن يرغبون في االنضمام إلى إدارة لجنة الشباب أن يسمموا
طمب ترشيدحيم الخطي إلى األخ جاك بدرية نائب رئيس المجمس.

 +بدحسب تقويم كنيستنا السريانية يصادف يوم ٕٔ آذار منتصف الصوم
األربعيني ـ ـ تذكار ارتفاع الصميب .وتذكار الشيداء السريان ٜ٘ٔٔ
وأبجر الممك.

 +في مونتريـال وعن شيخوخة صالدحة انتقمت إلى ردحمة اهلل المردحومة
ماري آنج خزوم زوجة المردحوم كميل بوغوص .لمفقيدة الردحمة ،ولعائمتيا

طول البقاء.

 +األدحد القادم ٕ٘ آذار جناز األربعين لممردحومة روز دحنوش ،ليا
الردحمة ،ولعائمتيا طول البقاء.
 +اليوم األدحد عمادة الطفل نيكوالس ابن تيتيما وجورج دحجار .تيانينا
لممعتمد وذويو ،وليدحل نور الرب يسوع في دحياتو مدى الدىور.
 +رزق اهلل األخ طوني زكو وزوجتو كيندة مولودة أسمياىا صوفي.
تيانينا لموالدين وعائمتييما ،اهلل يدحفظيا ،وتربى في عزكم.

 +يوم األدحد الماضي اجتمعت أخوية العائمة في اجتماعيا الدوري الذي

أدار فيو األخ غسان رزق اهلل دحوا اًر جميالً دحول الشك في دحياة المؤمن

بدحسب االصدحاح ٕٓ في انجيل يودحنا .كما اىتمت زوجتو الفاضمة
سابين آسيو ببرنامج األطفال.

 +يدعوكم المجمس الممي إلى غداء عيد القيامة يوم ٘ٔ نيسان ٕٕٔٓ

يدحيي الدحفل الفنان ثائر ممكو ،ثمن البطاقة ٖ٘$
في مطعم السمطانُ .
لمكبار ،و٘ٔ $لمصغار من الخامسة دحتى العاشرة .التسجيل عمى
المخطط والبطاقات لدى األخوين شمعون أسمر،ٖٗٛ-ٕٗٓ-ٔٔ٘ٛ

يوسف دندحو.٘ٔٗ-ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ
 +بمناسبة انتصاف الصوم تدعوكم لجنة السيدات إلى غداء سمك في

صالة كنيستنا ـ ـ ـ ىنري بوراسا .وذلك بعد قداس يوم األدحد القادم ٕ٘

آذار ٕٕٔٓ .ثمن البطاقة ٘ٔ $لمكبار $ٚ-لمصغار .والتسجيل لدى
السيدتين ميى دحنا القس ـ ـ ـ أم دحنا.

 +تستمر لقاءات الكتاب المقدس في السابعة من مساء كل ثالثاء
بإشراف نيافة المطران في صالة كنيستنا ـ ـ ـ ىنري بوراسا.

 +في السابعة من مساء اليوم األدحد صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا
تستقبل اجتماع أىالي أطفال المناولة االدحتفالية الذي دعت إليو األخوات

المشرفات عمى المناولة في مركز قنشرين لمتعميم المسيدحي ،وذلك لبدحث
ُ
المتعمقة ببرنامج المناولة التي تقام يوم  ٙأيار ٕٕٔٓ.
كافة الترتيبات ُ
 +لكي تدحضروا القداس بيدوء ،المجمس الممي يدعوكم لتسجيل أسماء
أطفالكم ،في الصالة من الساعة الوادحدة ولغاية الثانية والربع .مع الشكر

لمسيدات المواتي تطوعن ليذه الخدمة بإشراف األخت منى أسمر لولي.
 +بناء عمى فكرة كانت قد اقتردحتيا األخت نيى جولو عمى المجمس
تم وضع كادر ديجيتال في صالة كنيستنا  -ىنري بوراسا
الممي ،فقد ّ
يتضمن بعض الصور الجميمة عن مختمف أنشطتنا الكنسية.
 +يعمن المجمس الممي ألبناء الرعية عن استعداده إلقامة النادي الصيفي

كعادتو في كل عام لكنو يطمب مشرفاً إدارياً ومعممين ومعممات لمعمل

خالل النادي في الصيف المقبل براتب مادي جيد .من لديو االستعداد

االتصال مع األخ يوسف دندحو عضو المجمس.

 +ألجل تقديم خدمة أفضل في عيادة أنيقة ومميزة ،فقد قام طبيب
األسنان الدكتور بول حمامجي بنقل عيادتو إلى العنوان الجديد:

1605 B. Marcel – Laurent. Suit 240 Saint – Laurent
حاد بشابو تينىء الدكتور بول وتتمنى لو المزيد من التقدم والنجاح.
 +بمغت واردات الصينية يوم األدحد ٔٔ آذار (ٗ.$)ٙٛ
 +مخيم شتوي لمركز قنشرين:
أقام مركز قنشرين لمتعميم الديني المخيم الشتوي األول لميافعين من عمر

ٖٔ ٔٙ-سنة ،وذلك يومي ٓٔ ٔٔ-آذار ٕٕٔٓ .تضمن البرنامج
مواضيع دينية واجتماعية تيم ىذا العمر ،إضافة إلى برامج ترفييية
بإشراف األخوة :نيممي عبد النور -فييمة دحنا -ناتالي خوري-كاتيا

عجمو -جان أوزجميك .وقد فرح الشباب الصغار بالمشاركة وشكروا
مرشدييم الذين وعدوىم بالمزيد من األنشطة المماثمة.

سريانيات :صدر عن كمية مار افرام السرياني االكميركية في معرة
صيدنايا ـ ـ سوريا كتاب صموات الصوم األربعيني المقدس بدحسب تقويم
كنيستنا السريانية .أشرف عمى إعداد وطباعة ىذا المرجع اليام نيافة

المطران متياس نايش المعاون البطريركي ،وعاونو طالب دير مار افرام.
في حضرة الموت:

في دحضرة الموت الجميع يصمتون ،دحتى األصوات المنبعثة من ىنا
وىناك تدحاول أن تغطي عمى الدحدث ،لكن الموت يفرض وجوده كضيف

ثقيل .في دحضرة الموت يمتقي األىل واألصدقاء ربما بعد فراق أو خصام

أو جفاء .ىناك تمتقي بأشخاص لم تراىم منذ زمن ،وقد دحضروا لتقديم

واجب العزاء ومشاركة إخوتيم األدحياء ُمصابيم الجمل ،فالفراق صعب
ومؤلم ميما كانت أعمار الرادحمين .في دحضرة الموت تيدأ النفس،
وتدخل إلى العمق لتتأمل في كينونة الدحياة لتعترف أن الدنيا كبخار
يظير فجأة ثم يضمدحل ،بل وتسأل نفسيا السؤال األزلي الخالد :إلى أين

يتجدد مع الغوالي الذين ردحموا تاركين في القمب
المصير؟ وىل من لقاء ّ
دحسرة؟ وىنا دحال المؤمن المختمف عن سواه دحيث نثق بأن لنا دحياة
باقية ،وقد أعمنيا المعمم :من آمن بي وان مات فسيدحيا .في دحضرة

الموت الرىيب انظر إلى السالم الذي يرقد بو المنتقل ،تأمل في صمتو،

دحدد مصيره من خالل أيامو التي قضاىا عمى ىذه األرض الفانية.
وقد ّ

دحدد مصيرك بنفسك اليوم ،وال تدع الفرصة تفوتك ،وال
لذلك أرجوك ّ
تستيتر بالزمن أو تتغنى بالصدحة والعافية والمال وسعادة الدنيا الوقتية،
بل لنكنز لنا كنو اًز في السماء دحيث ال يفسد سوس وال صدأ.

Today’s Bible reading (Matthew 15: 21-28):
Then Jesus went out from there and departed to the region of
Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from
that region and cried out to Him, saying, “Have mercy on me, O
Lord, Son of David! My daughter is severely demonpossessed.” But He answered her not a word. And His disciples
came and urged Him, saying, “Send her away, for she cries out
after us.” But He answered and said, “I was not sent except to
the lost sheep of the house of Israel.” Then she came and
worshiped Him, saying, “Lord, help me!” But He answered and
said, “It is not good to take the children‟s bread and throw it to
the little dogs.” And she said, “Yes, Lord, yet even the little
dogs eat the crumbs which fall from their masters‟ table.” Then
Jesus answered and said to her, “O woman, great is your faith!
Let it be to you as you desire.” And her daughter was healed
from that very hour.
Comment on Today’s biblical verse:
“There shall be no night there: They need no lamp nor light of
the sun, for the Lord God gives them light. And they shall reign
forever and ever.” (Revelation 22:5). What a great verse,
partially describing how eternal life with the Lord Jesus Christ
would be. Let‟s meditate on how great the light of our Lord is,
and how vast and everlasting his love, mercy and justice are. Let
us meditate too on how strong the light of the Lord is, and how
deeply it reaches to the life and heart of all who believe in him,
and those who wholeheartedly seek him. Whoever touched by
the Lord will reflect it to everybody around them, as the Lord
says: You are the light of the earth.
Story of the Week: My Mom had only One Eye
My mom only had one eye. I hated her… She was such an
embarrassment. She cooked for students and teachers to support
the family. There was this one day during elementary school
where my mom came to say hello to me. I was so embarrassed.
How could she do this to me? I ignored her, threw her a hateful
look and ran out. The next day at school one of my classmates
said, „EEEE, your mom only has one eye!‟

I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just
disappear. I confronted her that day and said, „If you‟re only
gonna make me a laughing stock, why don‟t you just die?‟
My mom did not respond… I didn‟t even stop to think for a
second about what I had said, because I was full of anger. I was
oblivious to her feelings. I went out of that house, and have
nothing to do with her. So I studied real hard, got a chance to go
abroad to study. Then, I got married. I bought a house of my
own. I had kids of my own. I was happy with my life, my kids
and the comforts.
Then one day, my Mother came to visit me. She hadn‟t seen me
in years and she didn‟t even meet her grandchildren. When she
stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her
for coming over uninvited. I screamed at her, „How dare you
come to my house and scare my children!‟ GET OUT OF
HERE! NOW!!!‟
And to this, my mother quietly answered, „Oh, I‟m so sorry. I
may have gotten the wrong address,‟ and she disappeared out of
sight.
One day, a letter regarding a school reunion came to my house.
So I lied to my wife that I was going on a business trip. After
the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.
My neighbors said that she died. I did not shed a single tear.
They handed me a letter that she had wanted me to have.

Had Bshabo would like to extend their greetings to all dear
mothers as we approach the middle eastern Mother‟s day on
March 21.
What a Great Scene:
Despite how the departure of fellow believers is depressing and
heart-breaking, the scene of friends and brothers and sisters
coming over to provide their condolences to the family of the
deceased greatly comforts the family, helping them to cope
during this period of time. Although the reason a lot of people
do it because they feel they have to, or because other people
came to them when they were in a similar situation, the process
in general reflects on our attachments to our roots, and that we
still have the compassion about and understanding of other
people‟s sufferings, and the ability to share even bad times with
others as we share the good times too. This is how the one
united church should be! We pray to the Lord to make all of our
meetings filled with joy and love.
In its last periodic meeting, the Board of Directors decided the
following:
+ In August 2011, The Board held a meeting with the members
in charge of Youth Board, attended by His Eminence
Archbishop Elia Bahi. The Youth Board members expressed
their apology that they would not be able to continue to serve
because of personal circumstances. At that time, His Eminence
and the Board of Directors requested them to temporarily
continue with the service, and meanwhile find other church
members who would be interested in replacing them. After
months without any activity or meetings, the Board of Directors
requested an update from the Youth Board in February 2012.
Once again, the Youth Board members reiterated their intention
to resign, and eight out of nine members submitted their written
resignation to the Board of Directors. Therefore, in its recent
meeting, the Board of Directors made an official announcement
in Had Bshabo, asking interested youth (18 years and above)
who are interested to join the Youth Board to submit a written
requisition to Mr. Jack Badriya, vice president of the Board of
Directors.

+ According to our Syriac church calendar, March 21st is the
mid-lent, and commemorates the rise of the cross, and the
memory of the Syriac martyrs in 1915 and Abjar the king.
+ The Lord has granted Mr. Tony Zakko and his wife Kinda a
baby girl Sofia. We congratulate the parents and their family,
and pray for a life full of blessings to Sofia.
+ We are sorry to announce the departure of Mrs. Mariange
Khazoum, wife of the late Camille Bogos in Montreal. We pray
for mercy for the deceased, and long life for her family.
+ Next Sunday March 25 is the fortieth memorial service of the
late Mrs. Rose Hanoush. We pray for mercy for the deceased
and long life for her family.
+ Last Sunday, the Family Fraternity had their periodic meeting.
During the meeting, Mr. Ghassan Rizkallah moderated a
discussion on doubts in the life of the believer, according to
John Chapter 20 while his wife Sabine Asio looked after the
children.
+ The Board of Directors would like to invite you for a
luncheon on Easter day April 15, 2012 at Al-Sultan Restaurant.
The lunch will feature the singer Mr. Tha‟er Malko. Tickets are
$35 for adults and $15 for children (5-10 years). For reservation
and tickets please contact Mr. Shamoon Asmar 438-402-1158,
and Yousef Danho 514-573-7027.
+ As we are arriving to the mid-lent, the Ladies Auxiliary would
like to invite you to come and share lunch (fish) with us at our
church‟s hall – Henrie Bourassa. This will take place after the
mass on Sunday March 25, 2012. Tickets are $15 for adults and
$7 for children. To register, please contact Mrs. Maha Hanna
Alkass and Um Hanna.
+ We continue to have our bible study meetings on Tuesdays at
7 pm with the blessings of His Eminence the Archbishop at our
church‟s hall – Henri Bourassa.
+ In order to enjoy the holy mass in full, the Board of Directors
would like to invite you to register your children and leave them
with the care of ladies responsible for taking care of them at the
church‟s hall from 1:00-2:15 pm. We would like to thank the
ladies who volunteered to look after our children during the
mass, represented by Mrs. Mona Asmar Loli.

+ Following the suggestion by Mrs. Nuha Cholo, the Board of
Directors put a collection of digital pictures portraying various
church activities in our church hall – Henrie Bourassa.
+ To provide better services in a modern facility, Dr. Paul
Hamamji has transferred his clinic to a new location: 1605 B.
Marcel Laurent. Suit 240, Saint-Laurent. Had Bshabo would
like to congratulate Dr. Paul wishing him all the success.
+ Qenshrin Winter Retreat: A winter retreat was arranged by
Qenshrin Christian Centre for youth 13-16 years of age, on
March 10-11, 2012. The retreat entailed discussions on many
theological and social issues that are of importance to the youth
of this age group, in addition to entertainments. The retreat was
arranged by Nelly Abdul-Noor, Fahima Hanna, Nathalie
Khoury, Katia Ajmo, Jean Ozjelik.
+ Plate collection for March 11, 2012 was $684.
+ The Board of Trustees would like to announce having the
Summer Club as we do every year. We ask for an administrative
assistant, and for teachers to work in the club, for a good salary.
Whoever interested should contact Mr. Yousef Danho, the
Board member.
Syriacs:
A new book on the prayers of lent according to our Syriac
church calendar was issued by Mar Afram Syriac Theological
Seminary – Maarat Sednaya – Syria. The book was edited by
His Eminence Archbishop Mattias Nayis, the patriarchal
assistant, with the help of students at the seminary.
When Death Comes Up
When death comes up, everyone is silent. Even voices from here
and there trying to cover up what has happened fail, as death
forces its presence as an unwanted guest. When death surfaces,
people meet up, family and friends, may be after years of
separation, maybe after disputes. There you will see people you
have not seen in ages, people who came to pay their duty,
people who came to express their condolences, trying to comfort
their family and friends who are passing through difficult time

after the loss of their loved ones. When death appears, we calm
down, meditating deeply on the reason behind life, announcing
that life is vain, just like vapour, appearing suddenly then
disappearing. We start asking ourselves: Is that it? What‟s next?
Are we going to ever meet again with the departed dear ones?
Here, believers are different from others; we believe that we
have everlasting life, as our Lord has said: “The one who
believes in me will live, even though they die”. When death
comes up, look for peace that the dear ones are departing with,
meditate on their calmness as their fate has been predestined on
this earth.
Brothers and Sisters, I beg you sincerely, to decide on your
destiny today. Do not miss the opportunity. Do not think it is too
early; no one can guarantee health, money and temporally
happiness. Store up for yourselves treasures in heaven, where
moths and vermin do not destroy.
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6410 B. Gouin O Montréal, Québec H4K 1B1
TEL : 514-331-6440

ميكانيك
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سنرت
لصاحبه دومينيك بوكرجي
تصليح جميع أنواع السيارات

534-333-6446 :هاتف

مركز قنشرين في مخيمه الشتوي

من مونتريـال ينطمق بنعمة الرب موقع شموميل ܫܠܰܡܰܝܠ
المسيدحي السرياني االلكتروني يوم األربعاء ٕٔ آذار
ٕٕٔٓ المصادف انتصاف الصوم ،وعيد األم في الشرق.
شموميل كممة سريانية مركبة تعني سالم اهلل ،وىو ما
ييدف الموقع لنشره بين الناس عمى اختالف طوائفيم
وتوجياتيم ومعتقداتيم.
زوروا شموميل عمى العنوان www.shlomeel.com

