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آية العدد :كثيرة أمانتك ،هي جديدة في كل صباح.
(مراثي ارميا.)23 :3
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الشُيو ِخ َوُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبةَ ،وُي ْقتَ َلَ ،وفي اْل َي ْوم الثالث َيقُ َ
حكمة العدد :االبتسامة أقل تكلفة من الكهرباء ،ولكنها تضيء الوجه
كالشمس.
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أحد تقديس البيعة(رأس السنة الكنسية)

تعليق على اآلية االنجيلية:
مشكلة الكثير من الناس أنهم ينظرون أو يتأثرون من األحداث المؤلمة،

أو التجارب والصعوبات التي تعترضهم في حياتهم أو حياة غيرهم.
وبالتالي تزداد حاالت الغضب والتذمر والشكوى والتساؤل عن الحكمة

من عدم تدخل الرب ،ونصير نشك في أمانته ووعوده؟ لكن هل جربنا

يوم ا أن ُنحصي بركات الرب في حياتنا؟ هل حاولنا أن ننظر إلى
االيجابيات الكثيرة والنِعم التي ي ِ
نع ُم بها الرب على أوالده ،حتى وان لم
ُ
يطلبوها؟ إنه أمر يستحق وجدير باالهتمام أن ننظر إلى نصف الكأس
المآلن ونعاين كم صنع معنا الرب اإلله من عجائب تكاد ال تُ ُّ
عد وال
تُحصى.

قصة العدد :افرحوا في كل حين

(تقديم :األخت شفيقة عبدايم)

فاني كروسبي ،فتاة فقدت بصرها ولها من العمر ستة أسابيع فقط ،وقد
عاشت حتى التسعينيات ،ونظمت اآلالف من الترانيم العذبة .عندما

بلغت الثانية والتسعين من عمرها ،قالت بحماس شديد:

إن وجدتم في العالم كله شخص ا أكثر سعادة مني ،فأحضروه إلي .إنني

أود أن أُصافحه .لقد اختارت كروسبي أن تعمل بالوصية القائلة :افرحوا

في الرب كل حين ،منذ أن كانت في الثامنة من عمرها ،وقد عبرت عن
ذلك بالقول :أنااتمتع ببركات كثيرة ال يتمتع بها اآلخرون! فالبكاء
والنحيب ألنني عمياء أمرُّ ال أستطيع ولن افعله!

إخوتي :لنتذكر قول الرب يسوع :كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم،
ويكمل فرحكم .وبدل أن نتذمر بسبب األشواك على الورود ،لنشكر اهلل

من أجل الورد بين الشوك.
 +األحد القادم  22تشرين الثاني يقام جناز األربعين لراحة نفس
المرحومة سهيلة باسيل والدة السيدة مهى حنا القس زوجة السيد جورج
حنا القس  .للفقيدة الرحمة ،ولعائلتها الصبر والسلوان.
 +كل عائلة لديها أطفال من عمر  5إلى  22سنة تستطيع تسليمها إلى
السيدات الفاضالت اللواتي تطوعن لالشراف عليهم خالل القداس

اإللهي .مع العلم أن مكان اجتماع األوالد ،سيكون في صالة موازية
لهيكل الكنيسة ،وتستطيعون الوصول إليها من الباب الخشبي على يسار

الهيكل .كما أننا نشجع األمهات للتطوع ،لالشراف على األطفال ،ولمرة
المعد.
واحدة كل عدة أسابيع ،بحسب الجدول ُ
 +في السابعة من مساء كل يوم ثالثاء أنتم على موعد مع اجتماعات
دراسة الكتاب المقدس بإشراف نيافة المطران .وذلك في صالة كنيستنا ـ ـ ـ
هنري بوراسا .تعال وادعُ آخرين.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  28تشرين األول(.$)472
 +تحت شعار" :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة
والنصح"( 2تيموثاوس .)7:2أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية
تدعوكم الجتماعاتها الروحية والتربوية ألطفال الكنيسة ،التي تُقام كل
سبت من الساعة الثانية حتى الرابعة من بعد الظهر في صالة كنيستنا ـ ـ

هنري بوراسا .أعمار األطفال من  6ولغاية  22سنة ،ورسم االشتراك

السنوي فقط  .$25للتسجيل وللمزيد من المعلومات االتصال مع

األخوات :نيللي عبد النور  524-202-7272كاترين حنا -2757

.524-332

رسالة محبة :إلى أبناء رعية مار يعقوب في مونتريـال
خالل قداس األحد الماضي أعلن نيافة المطران عن انطالق حملة
تبرعات(زوادة العيد) تقوم بها أبرشية كندا بكل رعاياها لصالح إخوتنا
المتضررين في سوريا بمناسبة أعياد الميالد ورأس السنة.
إخوتنا األحباء :إننا بنعمة الرب نعيش في أمان وسالم واكتفاء مادي،
بينما إخوة لنا في سوريا يمرون في ضيقة شديدة بسبب األحداث

المأساوية التي تجتاح البالد .لذلك لنقدم لهم يد العون .وليتنا نسير على
مثال العائلة التي قررت منذ شهر أيلول الماضي أن تتبرع بمبلغ $200

مطلع كل شهر ،حتى تستقر أحوال الوطن الغالي سوريا.

لمن يود ،فإن التبرعات تُقدم إلى نيافته أو أعضاء المجلس الملي الكرام.
ليبارك الرب اإلله عطاياكم لعضد إخوتكم ويعوضكم بالخير والبركات.
وكل عام وأنتم بخير.

صور حلوة في كنيستي:
الهدوء الذي يسود الكنيسة بعد تطوع األخت فكتوريا أوزجليك ومن معها
لالهتمام باألطفال خالل القداس في قاعة مجاورة لهيكل الكنيسة .إنها

صورة جميلة وخطوة مباركة ،نتمنى استمرارها دوما.
صور غير مثالية في كنيستي:
عندما ننزل إلى القاعة بعد القداس لنلتقي ونطمئن عن أخبار بعضنا

بعض ا ،ونتناول فنجان ا من القهوة ،لكننا ننسى أن نساهم بمبلغ رمزي
ليغطي ثمن المواد من قهوة وحليب وغيرها .واألكثر سلبية أن نترك

الصواني والكاسات على الطاولة ،وال نضعهم في سلة المهمالت.

فقرة للتأمل:
إن اهلل يريدنا أن نتذكر ماضي البركات واالحسان ،وننسى اآلالم
واألحزان.

وأن نعيش حاضرنا واثقين أنه حاضر معنا في كل ظروفنا ويشعر بنا،
ير.
فننظر إلى المستقبل على أنه مشرق ُمنير ،وليس غامض ا مر ا

سريانيات:

نيافة المطران مار فيلكسينوس متياس نايش نائباً بطريركياً ألبرشية

ألمانيا

أصدر قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص منشو ار
بطريركي ا يعين فيه المعاون البطريركي نيافة المطران مار فيلكسينوس

متياس نايش نائب ا بطريركي ا ألبرشية ألمانيا السريانية األرثوذكسية،
ورئيس ا لدير مار يعقوب السروجي.

حاد بشابو تهنىء نيافة المطران متياس ،وتبتهل إلى الرب ليسدد خطاه
لما فيه مجد الرب وخالص النفوس.
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونتريـال .للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف

 524-6222220بإمكانكم مطالعة حاد بشابو على موقع الكنيسة االلكتروني
بإشراف األب كميل اسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

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 website which is supervised by Father
Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com

Today’s Bible reading (Matthew 16:13-20):
When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked
His disciples, saying, “Who do men say that I, the Son of Man,
am?” So they said, “Some say John the Baptist, some Elijah,
and others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them,
“But who do you say that I am?” Simon Peter answered and
said, “You are the Christ, the Son of the living God.” Jesus
answered and said to him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah,
for flesh and blood has not revealed this to you, but My Father
who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and
on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall
not prevail against it. And I will give you the keys of the
kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be
bound in heaven, and whatever you loose on earth will be
loosed in heaven.” Then He commanded His disciples that they
should tell no one that He was Jesus the Christ.
Comment on Today’s Verse:
“They are new every morning; Great is Your faithfulness.”
(Lamentation 3:23)
A lot of people focus on the difficulties and the painful events
that they face in their lives, resulting in further pain and
frustrations, and in questioning God's wisdom, faithfulness and
promises. Have we ever tried to count the blessings that The
Lord showers on us continuously? Have we appreciated the
good things in life that he grants us even without us asking? We
should look at the full half of the cup and appreciate the
countless miracles that The Lord performs regularly.
Story of the Day: Be always Happy (presented by Mrs.
Shafika Abdayem)
Fanny Crosby is one of the greatest of the world's hymn-writers.
She has been blind since she was six months old, but she is of a
happy, contented disposition, and refuses to be pitied because of
her great affliction. Indeed, when only eight years old she wrote:
O what a happy soul am I!
Although I cannot see,
I am resolved that in this world
Contented I will be;

How many blessings I enjoy
That other people don't!
To weep and sigh because I'm blind,
I cannot, and I won’t.”
Dear brothers and sisters, let us remember what the Lord
Jesus has told us: “These things I have spoken to you, that My
joy may remain in you, and that your joy may be full.” Let us
stop complaining for the thorn growing around the flowers but
rather be happy and thankful for the flowers growing around the
thorn.
+ The fortieth memorial service for the late Mrs. Suheilah Bassil
will be held next Sunday, November 11. The deceased is the
mother of Mrs. Maha Hanna Alkass, wife of Mr. George Hanna
Alkass.
+ All families with children aged 5-11 years can bring their
children to the church’s ladies who have volunteered to
supervise them throughout the holy mass. The children will
gather at a hall next to the church’s altar where you can access it
through the woodened door to the left of the altar. We
encourage all mothers to volunteer to look after the children and
put their name in a schedule at least once every several weeks.
+ We continue to have our weekly bible study meetings with the
auspice of his Eminence the archbishop every Tuesday at 7 pm
at our church’s hall. Come and invite others.
+ Qenshrin Christian Center would like to invite you to register
your children for a new season of Christian educational sessions
under the theme “For the Spirit God gave us does not make us
timid, but gives us power, love and self-discipline”. These
meetings started on October 6th, 2012, and will continue every
Saturday from 2-4 pm at our church’s hall – Henri Bourassa. All
children from 6-12 years of age are invited. Registration fees are
$25. For more details, and for registration, please contact Nelly
Abdulnoor 514-209-7272 and Katreen Hanna 514-332-1757.
+ Plate collection for October 28th was $472.

A Message of Love: To the Parishioners of St. Yacoub
Church in Montreal.
During the last Sunday service, His Eminence Archbishop Elia
Bahi called for a donation campain to help our brothers and
sisters in syria who are in extreme state of need.
Dear brothers and sisters, while we live in peace and in some
prosperity here, our brothers and sisters in Syria are suffering
with all of what is happenings there. Let us all come forward
and help. Lets take an example in that family that has decided to
donate $100 a month until the hitherto difficult time is over.
Whoever want to donate can approach His Eminence or any of
the members of the Board of Trustees. And may The Lord bless
you all the time.
Beautiful Images from My Church:
The noises that have disappeared from the church during the
mass, as Mrs. Victoria Ozcelik has volunteered to watch the
children during the mass. We hope this continues.
Less Perfect Images
While we enjoy a cup of coffee after the mass and share our
news, we forget sometimes to participate in covering the cost of
the coffee and the condiments. Even worse, we sometimes leave
trays and empty cups on the tables instead of recycling them.
Meditations
The Lord wants us to remember all the good things He has
given us, and forget the pains and the suffering.
As we live our present time, we should remember that He is
present with us all the time, and lets have hope in the future
knowing that he is in control.
Syriacs: Archbishop Mattias Nayis a Patriarchal Vicar in
Germany
His Holiness Patriarch Zakka I Iwas has appointed the
patriarchal assistant His Eminence Archbishop Matrias Nayis as
a Patriarchal Vicar in our parish in Germany, and a president of
Mar Yacoub Al-Surouji monastery. We congratulate His
Eminence and pray that the Lord guide his steps to what leads to
the glorification of the Lord’s name and salvation of souls.

