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آية العدد :فتحنن سيد ذلك العبد ،وأطمقو ،وترك لو َّ
الدين.
(متى .)ٕٚ :ٔٛ

لجنت السيداث في باكىرة نشاطاتها لدورتها الجديدة

 ٙتشرين الثانيٕٓٔٔ/

ٗNo:ٜٔ

أحد تجديد البيعة

النص اإلنجيمي (لوقا  18 :9ـــ :)26
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اآلب َواْل َمالَئ َكة اْلق ِّديس َ
ََ
ان َمتَى َج َ َ
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
ىذا بالضبط ما فعمو الرب مع كل واحد منا .نحن مولودون بالخطيئة
وحررنا من عبودية
وليس فينا صالح ،لكنو ىو أحبنا أوالً ،لذلك أطمقنا ّ
الخطيئة التي أجرتيا موت باستحقاق .الل القدوس العادل صنع معنا

رحمة ،وسامحنا عن ديوننا التي من االستحالة أن نوفييا بقدرتنا وعممنا.
الرائع في األمر أن الل الفائق الحنان يمنحنا من فيض نعمتو ،وال
يتعامل معنا عمى طريقة واحدة بواحدة ،فنحن كنا نستحق الدينونة لكنو

غفر لنا .كنا نستحق السجن والتعذيب لكننا نمنا منو صك الغفران بدمو

المسفوك عمى الصميب لخالصنا.

حكمة العدد :خطيئتنا عظيمة ،ولكن نعمة اهلل أعظم.

قصة العدد :يحتاج إلى ابن.
سقط رجل عجوز عمى رصيف في أحد شوارع نيويورك ،فحممتو سيارة

اإلسعاف إلى المشفى ،واستطاعت الممرضة أن تق أر من محفظة الرجل
اسم ابنو وعنوانو ،وكان في البحرية .فأرسمت إليو رسالة تطالبو فييا

بالحضور فو اًر ،وعندما وصل إلى المشفى قالت الممرضة لمعجوز الذي

ُغطي فمو بكمامة أوكسجين :ابنك ىنا .فمد الرجل يده وىو تحت تأثير
ضميا إلى
األدوية والميدئات ،واستمر ماسكاً بيد ابنو الذي رفعيا و ّ

صدره لعدة ساعات .وبين الحين واآلخر كانت الممرضة تطمب من
الشاب أن يستريح أو يتمشى قميالً ،فكان يعتذر منيا بكل لطف ويظل

ممسكاً بذراع العجوز .وعند حمول الفجر فارق الرجل الحياة .عندىا
اقترب المجند من الممرضة وسأليا :من ىو ىذا الرجل؟

اندىشت الممرضة وبادرتو بالسؤال :أليس أباك؟ أجابيا :كال ،لكني
وجدتو محتاجاً إلى ابن ،فمكثت معو خالل ىذه المدة.

إخوتي :ما أجمل اإلحساس باآلخر ،وتقديم يد العون لو ،وخاصة لمن ال
نعرفو أو ننتظر منو مقابالً .فقد تكون مساعدتنا لو سبب فرح وتعزية في

حياتو كما حدث ليذا الرجل العجوز .من فضمك اذىب واصنع خي اًر.

أخبارنا:

 +مشهد يفرح القمب :في األسبوع الماضي قناة اآلرامية الفضائية،
ومقرىا في ديترويت استضافت ثالثة من رىباننا األفاضل ،وىم الربان

استفانوس عيسى ـ ـ الربان يعقوب يعقوب ـ ـ الربان يوحنا عبدالل ،وىم

كينة كنائسنا السريانية في أونتاريو .موضوع الحمقة تركز حول العطاء

في حياة المؤمن المسيحي.

 +األحد القادم جناز األربعين لممرحومة ىيالنة جريفو كورية والدة السيدة

سوزان زوجة الشماس لوي خوري .لمفقيدة الرحمة ،ولعائمتيا طول البقاء.

 +رزق الل األخ أياد بركودة وزوجتو الفاضمة رنا ابنة جميمة أسمياىا

جويل .تيانينا لموالدين ،وتربى في عزكما.

 +نشكر الل لعنايتو باألخ صبحي بشارة ومرافقتو لو أثناء العمل
الجراحي الذي خضع لو في األذن .حمداً لل عمى السالمة مع تمنياتنا

بالشفاء العاجل.

 +بعد انتياء القداس االليي اليوم تستطيعون أن تحجزوا أماكنكم لحفمتي
عيدي الميالد ورأس السنة التي يقيميا المجمس الممي لكنيسة مار يعقوب

النصيبيني السريانية األرثوذكسية في مونتريـال.

حفمة عيد الميالد تُقام مساء ٕ٘ كانون األول في مطعم ليالي بيروت،
يحيييا الفنان السرياني القادم من السويد رازق سعيد .ثمن البطاقة ٓٗ$

لمكبار ،وٕٓ $لألطفال من عمر  ٙلغاية ٕٔ سنة .التسجيل عند األخ
يوسف دنحو عضو المجمس الممي .٘ٔٗ-ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ

أما حفمة رأس السنة التي تقام مساء ٖٔ كانون األول في صالة األقباط

الكاثوليك ـ ـ الفال ،فيحيييا الفنان السرياني رازق سعيد .ثمن البطاقة

ٓ $ٛلمكبار و٘ $ٜلمن يود الجموس عند الطاوالت األمامية (البيست).

ٓٗ $لمصغار من عمر  ٙلغاية ٕٔ سنة .لمحجز لدى األخ شمعون
أسمر عضو المجمس الممي .ٖٗٛ-ٕٗٓ-ٔٔ٘ٛ

 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر المقاءات الروحية بإشراف
نيافة المطران ايميا باىي ،في صالة مار يعقوب ،والدعوة عامة.

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٖٓ تشرين األول (ٓ.$)ٛٚ

لحظة من فضمك :وردنا من األخ سيمون غزال أن الذين سددوا

اشتراكاتيم السنوية خالل األسبوع الماضي ٘ عائالت ،وأصبح مجموع

االشتراكات المدفوعة ٕٖٔ من أصل ٓٓ ٙعائمة في مونتريـال .لعميا

فرصة لتشجيع عائالتنا عمى تسديد االشتراك لتغطية مصاريف الكنيسة،
مع الشكر سمفاً.

لجنة السيدات :األحد الماضي وببركة حضور سيدنا ايميا باىي أقامت
لجنة السيدات باكورة أنشطتيا "غداء شامبورك" في صالة مار يعقوب،
والجدير ذكره أن األخ دومينيك بوكرجي ،وبمناسبة افتتاح محمّو الجديد

تبرع مشكو اًر بمصاريف الغداء الذي عادت وارداتو
لتصميح السياراتّ ،
لصندوق لجنة السيدات المشكورة عمى تعبيا وجيدىا المبذول.

 +في السابعة والنصف من مساء السبت ٖ كانون األول لجنة السيدات
تدعو سيدات الكنيسة لحضور الحفمة الخاصة بين بمناسبة عيد البربارة،

عشاء فاخ اًر ،والعديد
في صالة مار يعقوب .ثمن البطاقة ٕٓ $تتضمن
ً
من المفاجآت .لمتسجيل لدى السيدتين الفاضمتين ميى حنا القس ـ ـ فييمة
تنورجي (أم حنا).

سريانيات :رسامة األب ادوار حنا خوريا

يوم الجمعة  ٕٛتشرين األول قام نيافة الحبر الجميل المطران مار

كيرلس افرام كريم برسامة األب الفاضل ادوار حنا خورياً عمى رعية مار
بطرس وبولس في ديترويت التابعة ألبرشية شرقي الواليات المتحدة

األمريكية ،وذلك بحضور صاحبي النيافة الحبرين الجميمين المطران مار
اقميميس أوجين قبالن والمطران مار ديونيسيوس جان قواق ،وعدد من

اآلباء الكينة والرىبان ومن بينيم رىبان أبرشية كندا ،وحشد من المؤمنين
وعائمة األب إدوار حنا.

الجدير ذكره أن األب الخوري إدوار حنا ،اجتاز بإيمانو وصبره تجربة
أصابتو بمرض السرطان ،وىو من اآلباء الكينة المؤمنين واألمناء

لرسالتيم .حاد بشابو تينىء حضرة الخوري وتتمنى لو العمر الطويل.

صباح الورد:
إنو صباح تجديد بيعتنا بحسب طقس كنيستنا السريانية .إنو صباح

نطمب فيو من الل نعمة خاصة لكي نتجدد بالقول والفعل والفكر .صباح

الورد الخوتنا في كنيسة مار يعقوب في مونتريـال ،وفي كل الكنائس
المسيحية والسريانية في العالم متضرعين بقمب وروح واحدة لمرب يسوع
ويجددنا ،ويا لو من امتياز ،أن التجديد
المسيح أن يطيرنا وينقينا
ّ
الداخمي الذي يحصل لإلنسان ولجماعة المؤمنين ىو أمر كتابي عاشتو
خصصت لو ىذا اليوم المقدس.
كنيستنا السريانية منذ تأسيسيا ،ولذلك ّ

الوسادة األبدية :بقمم األخت منى أسمر لولي.
المحب .أوجدت التراب
يارب منذ األزلية والى األبدية نحن في قمبك ُ
لنكون جبمتك المحببة ووضعت فييا نسمة الحياة ،وفييا سر الوجود

لكن الجبمة متنوعة،
المحبّ .
والخمود .الخالق الجابل أنت الرب الواحد ُ
لكل واحد ميزة في نوعيا وشكميا ولونيا وصفاتيا .كما أن الطبيعة فييا
ألوان وأشكال كذلك البشر ألوان وأشكال وطباع.

وفي حياتنا اليومية نرى بش اًر مسالمين مع أنفسيم ومع اآلخرين ،إنيم

مثل نسمة الربيع ترطّب الروح حين تمقاىم .وىناك بشر ُيفقدىم إبميس
فيقدمون لصنم محبة الذات والكبرياء قرابين
روح األلفة والتسامحّ ،

نرمم الثغرات الروحية قبل أن تتسع،
الطاعة والخضوع .نصيحتي أن ّ
عش بسالم
ولنستيقظ لحياتنا الروحية قبل أن
نتوسد الوسادة األبديةَ .و َلن ْ
ّ

مع الناس ونعرض أحالمنا أمام الرب ألن كل األشياء لو وفيو واليو.

فمنسافر من مطارات الغروب ولنتذكر جيداً أن كل األوطان ليا حدود أما
محبة يسوع بال حدود فيي لكل البشرية ،ولكل األجيال إلى منتيى األيام

ودىر الدىور ،وعين الرب عمى خائفيو ،آمين.

مسابقة عيد الميالد ..

بمناسبة عيد الميالد المجيد .حاد بشابو تقدم لكم مسابقة جديدة تتضمن

ٓٔ أسئمة .ننتظر إجاباتكم قبل حمول العيد ،وبانتظاركم جوائز قيمة

وجميمة ،ولمساعدتكم نقول جميع األجوبة سبق أن ُنشرت في مواضيع
حاد بشابو حول الميالد.

السؤال األول :مامعنى اسم "يسوع المسيح" من الناحية المغوية؟

السؤال الثاني :ما اليدايا التي قدميا المجوس ،ولما ترمز؟

السؤال الثالث :ولد يسوع في بيت لحم ،وىي كممة سريانية تعني....؟

السؤال الرابع :مااسم الرجل والمرأة الكبيران في السن المذان كانا في
الييكل ينتظران والدة يسوع ؟

السؤال الخامس :لماذا رفض الييود شخص يسوع المسيح؟

السؤال السادس :ىيرودس قتل أطفال بيت لحم تحت عمر....؟

السؤال السابع :ما العبارة التي نطقت بيا السيدة العذراء عندما اعمميا
المالك بأنيا ستحبل وتمد يسوع؟

السؤال الثامن :مااسم المالك الذي بشر القديسة مريم بالحبل اإلليي؟

السؤال التاسع :مااسم القديس الحقيقي الذي استوحيت شخصية بابا
نويل من حياتو وسموكياتو الطيبة ؟

السؤال العاشر :ىل تعرف أين ُيحب أن يولد الرب يسوع اليوم؟

Annonce

Educatrices diplomées et une préposée à l'entretien
demandées pour une garderie à Blainville

s.v.p contact:
Mme. Théodora Said: 514-974-2693

Today’s Bible reading (Luke 9:18-26):
And it happened, as He was alone praying, that His disciples
joined Him, and He asked them, saying, “Who do the crowds
say that I am?” So they answered and said, “John the Baptist,
but some say Elijah; and others say that one of the old prophets
has risen again.” He said to them, “But who do you say that I
am?” Peter answered and said, “The Christ of God.” And He
strictly warned and commanded them to tell this to no one,
saying, “The Son of Man must suffer many things, and be
rejected by the elders and chief priests and scribes, and be
killed, and be raised the third day.” Then He said to them all, “If
anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take
up his cross daily, and follow Me. For whoever desires to save
his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will
save it. For what profit is it to a man if he gains the whole
world, and is himself destroyed or lost? For whoever is ashamed
of Me and My words, of him the Son of Man will be ashamed
when He comes in His own glory, and in His Father’s, and of
the holy angels.
Comment on Today's Biblical Verse: “Then the master of that
servant was moved with compassion, released him, and forgave
him the debt.” (Matthew 18: 27).
This is exactly what the Lord did to each every one of us. We
are born in sin, and nothing is good in us. But He loved us, and
freed us from the sin, whose penalty is death. God, the holy and
just, showed His mercy to us by forgiving our debts, which we
would have never been able to pay back however hard we tried.
The most beautiful thing about this is that our absolutely
merciful God gives us from His grace, and not in 'one-for-one'
way; we deserved judgment but He forgave us. We deserved
torture and death, but He granted us redemption cheque, signed
by His Son's blood that was sacrificed on the cross.
Today's story: Needing a Son.
A nurse took the tired, anxious serviceman to the bedside.
“Your son is here,” she said to the old man. She had to repeat
the words several times before the patient’s eyes opened.
Heavily sedated because of the pain of his heart attack, he dimly

saw the young uniformed Marine standing outside the oxygen
tent. He reached out his hand. The Marine wrapped his
toughened fingers around the old man’s limp ones, squeezing a
message of love and encouragement. The nurse brought a chair
so that the Marine could sit beside the bed. All through the night
the young Marine sat there in the poorly lighted ward, holding
the old man’s hand and offering him words of love and strength.
Occasionally, the nurse suggested that the Marine move away
and rest awhile. He refused. Whenever the nurse came into the
ward, the Marine was oblivious of her and of the night noises of
the hospital – the clanking of the oxygen tank, the laughter of
the night staff members exchanging greetings, the cries and
moans of the other patients. Now and then she heard him say a
few gentle words. The dying man said nothing, only held tightly
to his son all through the night. Along towards dawn, the old
man died. The Marine released the now lifeless hand he had
been holding and went to tell the nurse. While she did what she
had to do, he waited. Finally, she returned. She started to offer
words of sympathy, but the Marine interrupted her. “Who was
that man?” he asked. The nurse was startled, “He was your
father,” she answered. “No, he wasn’t,” the Marine replied. “I
never saw him before in my life.”
“Then why didn’t you say something when I took you to him?”
“I knew right away there had been a mistake, but I also knew he
needed his son, and his son just wasn’t here. When I realized
that he was too sick to tell whether or not I was his son,
knowing how much he needed me, I stayed.”
Brothers and Sisters: how great it is to appreciate others, and
to offer help when needed, especially to those that we do not
know or of whom we do not expect anything in return, as what
we do might be a reason for others' joy and happiness.
Our News:
Something Noteworthy: Last week, three of our reverends
monks and priests of our church in Ontario, Fr. Estephanos Issa,
Fr. Yacoub Yacoub, and Fr. Yohanna Abdallah, were invited to
participate in a TV program on ABN channel, broadcasted from
Detroit MI. The episode was on giving in the life of Christians.

+ The Lord granted Mr. Ayad Barcoda and his wife Rana a
beautiful daughter whom they called Joelle. We congratulate the
parents, and pray for a blessed life for her.
+ We thank the Lord for His provision to Mr. Subhi Bshara
during his ear surgery. We pray for fast recovery for the beloved
brother.
+ We continue to have our weekly spiritual meetings at St.
Yacoub’s hall- Henri Bourassa, on Tuesdays at 7:30 pm, led by
His Eminence Archbishop Elia Bahi.
+ Plate collection for Sunday October 30 was $870.
One Moment Please: Mr. Simon Ghazal, our church's
accountant informed us that Only 132 out of 600 Syriac families
in Montreal have paid their annual registration fees for the year
2011. These fees cover part of our church's expenses. Please
make sure that you register and participate in this great work.
Ladies Auxilliary: The first Lady’s Auxiliary activity for the
season started last Sunday, with the blessings and presence of
His Eminence Archbishop Elia Bahi, by serving a lunch meal at
St. Yacoub’s hall. Moreover, Mr. Dominic Bukreci, who opened
a new car repair shop, donated the full expenses of the lunch.
We would like to thank Mr. Bukreci and the Ladies Auxiliary
for their great efforts.
+ The Ladies Auxiliary would like to invite you for a party in
the occasion of St. Barbara feast on December 3, 2011 at St.
Yacoub’s Hall. Tickets are $20 for s person, and includes a
fancy dinner. For more information and registration please
contact Mrs. Fahima Tanourji (um Hanna) and Mrs. Maha
Hanna Al-Qas.
+ Syriacs: Ordination of Rev. Fr. Edward Hanna as Khoury
On Friday October 23, His Eminence Archbishop Mor Cyril
Aphrem Karim ordained Rev. Fr. Edward Hanna as a Khoury
for St. Peter and Paul Syriac Orthodox Church in Detroit MI.
This celebration was attended by His Eminence Archbishop
Mor Clemis Eugene Kaplan and His Eminence Archbishop Mor
Dionosius Jean kawak, and a number of priests and monks,

including our monks in Canada, in addition to a large gathering
of faithful believers and the family of Fr. Edward.
It is worth mentioning that Fr. Edward Hanna was going
through and overcoming cancer through his faith and patience.
Had Bshabo would like to extend congratulations to Fr. Edward
and pray for a long life for him.
Have an Awesome Morning:
Today is the church renewal according to the Syriac church's
calendar. It is a day to ask for a true renewal in our life. Have an
Awesome Morning all brothers and sisters at St. Yacoub’s
church in Montreal, and in all Syriac and Christian churches
around the world, praying in one heart and spirit to cleanse us,
purify us, and renew us. What's a great privilege that the
renewal of the souls is something biblical that our church
experienced since its early institution, and that's why it
dedicated this day for it.
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