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آية العدد :إذاً ليس الغارس شيئاً وال الساقي ،بل اهلل الذي ُينمي.

( 1كورنثوس.)7 :3

النص اإلنجيلي (لوقا  18 :9ـــ :)26
ِ ٍ
وِفيما ُهو ُي ِّ
ان التَّالَ ِمي ُذ َم َعهُ .فَ َسأَلَهُ ْم ِقائِالًَ " :م ْن تَقُو ُل
صلي َعلَى ْانف َراد َك َ
َ َ َ َ
ون :إِيلِيَّا.
انَ .و َ
َج ُابوا َوقَالواُ" :ي َ
اْل ُج ُموعُ أَِّني أ ََنا؟" فَأ َ
آخ ُر َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
ِ
آخر ِ ِ ِ
ون أَِّني أ ََنا؟"
ام" .فَقَ َ
ال لَهُ ْمَ " :وأ َْنتُ ْمَ ،م ْن تَقُولُ َ
َو َ ُ َ
ون :إ َّن َنبياً م َن اْلقُ َد َماء قَ َ
ِ
ِ
َن الَ َيقُولُوا ذلِ َك
اب ُب ْ
ط ُر ُس َوقَ َ
صى أ ْ
الَ " :مس ُ
َج َ
فَأ َ
يح اهلل!" .فَ ْانتَهَ َرُه ْم َوأ َْو َ
اإل ْنس ِ َّ ِ
ض ِم َن ُّ
َحٍد ،قَائِالً" :إَِّنهُ َي ْن َب ِغي أ َّ
الشُيو ِخ
ان َيتَأَل ُم َكث ًيراَ ،وُي ْرفَ ُ
أل َ
َن ْاب َن ِ َ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع:
ال لِْل َج ِم ِ
وم"َ .وقَ َ
َوُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبةَ ،وُي ْقتَ ُلَ ،وفي اْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلِ َيبهُ ُك َّل َي ْوٍم،
َح ٌد أ ْ
"إِ ْن أ ََر َاد أ َ
َن َيأْت َي َوَرائيَ ،فْلُي ْنك ْر َن ْف َسهُ َوَي ْحم ْل َ
وَيتَْبعنِي .فَِإ َّن م ْن أَر َاد أ ْ ِّ
ك َن ْف َسهُ ِم ْن
ص َن ْف َسهُ ُي ْهلِ ُكهَاَ ،و َم ْن ُي ْهلِ ُ
َ ْ
َن ُي َخل َ
َ َ
أ ِْ
ِّ
صها .ألََّنهُ ما َذا َي ْنتَِفع ِ
ك
َهلَ َ
بح اْل َعالَ َم ُكلَّهَُ ،وأ ْ
ان لَ ْو َر َ
اإل ْن َس ُ
َجلي فَه َذا ُي َخل ُ َ
ُ
َ
َن ْف َسهُ أ َْو َخ ِس َرَها؟ أل َّ
استَ َحى بِي َوبِ َكالَ ِمي ،فَبِه َذا َي ْستَ ِحي ْاب ُن
َن َم ِن ْ
ِ ِ ِ ِ
اء بِم ْجِد ِه وم ْجِد ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
ين.
اآلب َواْل َمالَئ َكة اْلق ِّديس َ
ََ
ان َمتَى َج َ َ
حكمة العدد:
المنكسر
األشياء المنكسرة ليس لها نفس قيمتها ،ولكن! ماأثمن القلب ُ

أمام اهلل .
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No:148

أحد تجديد البيعة

تعليق على اآلية االنجيلية:
خالل حياتنا على األرض قد نقوم بأعمال مفيدة أو نقدم خدمات

لآلخرين وننسى أو نتناسى أن الفضل هلل في كل ماهو خير وبركة،
فيصيبنا الكبرياء ألننا نظن أن الفضل لنا ولقوتنا وجهودنا فقط  .لذلك

الرسول بولس يذكر أهل كورنثوس ،ويذكرنا اليوم أيضاً أن من يزرع
ويسقي ،يقوم بدوره المطلوب منه ،لكن الفضل الحقيقي هلل الذي ينمي.

إن االنسان العاقل والمؤمن يقوم بماهو مطلوب ،وهو يدرك ويثق أن
نعمة الرب هي التي تتمم كل بر.

قصة العدد( :تحنن يسوع ،وشفى مرضاهم)
قصدت المشفى في زيارة إلى سيدة فاضلة بعد خضوعها لعمل جراحي،
وخالل الحديث اخبرتني عن المشفى الدانماركي في مدينة النبك السورية

أيام زمان ،وقد ُحفر على جدار بوابته الخارجية اآلية التي وردت في
اإلنجيل بحسب متى :فتحنن يسوع ،وشفى مرضاهم.
بعد الخروج من المشفى صرت أتأمل في حياة اإلنسان ،وأخذت أخاطب

اهلل بأكثر جرأة مما أخاطبه بها ،ألننا في تلك اللحظات العصيبة بين

المرضى والمتوجعين ُنزيل كل األقنعة التي نستخدمها في صلواتنا خوفاً
منه ،أو سعياً الشباع رغبة عميقة لتبرير النفس ،في غباء إنساني فظيع،

في محضر فاحص القلوب والكلى ،وعارف سرائر جميع الناس .قلت له
يارب :أرجوك تحنن اليوم .هناك مرضى كثر متألمين ،ومتروكين ،وهم
جياع وعطاش إلى البر ،والى الخبز أيضاً .تحنن أرجوك على أمراضنا
ومرضانا .أمراضنا النفسية والروحية والفكرية التي التنتهي ،بل والجسدية
والوالدية .ومرضانا المطروحين في المشافي والمنازل يتحسرون على
زمن مضى ،كانوا يتمتعون فيه بكامل قواهم ،وحالهم اليوم ال يسر.
تحنن يا يسوع وأشف تلك السيدة الفاضلة ،واسمع دعواتها التي رددتها

لنا وألوالها وأهلها ،ولنفسها طالبة الرحمة التي تجوز لألحياء أيضاً.

تحنن يا يسوع فحكاية المرض مؤلمة جداً ،والواقع أكثر ايالماً .نقف

أمامه عاجزين منكسرين ومحطمين،مهما تظاهرنا بالقوة وتمسكنا باألمل.

يايسوع تدخل أرجوك ،فهناك مئات وألوف من المرضى ،ومثلهم متألمين
ومجروحين ومتروكين ومرعوبين ومصدومين .ياإلهي كم هي مساحة
الشر ممتدة على امتداد السنين؟ ُمد يدك ياأرحم الراحمين .زيارة يومية
منك تحتاجها مشافينا ومنازلنا وكنائسنا ،بل نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا
ياأعظم وأحذق ،وأمهر طبيب .فاشفق ياصالح وارحمنا.

 +اليوم األحد يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحومة سهيلة باسيل
والدة السيدة مهى حنا القس زوجة السيد جورج حنا القس .للفقيدة

الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.

 +بسبب وجود نيافة المطران في تورنتو يعطل اجتماع درس الكتاب
المقدس يوم الثالثاء القادم ،على أن يعود إن شاء اهلل في الساعة

السابعة من مساء يوم الثالثاء  10تشرين الثاني .1011

 +عن شيخوخة صالحة انتقل إلى األخدار العلوية المرحوم جان سكر.

حاد بشابو تتقدم من عائلة المرحوم وخاصة زوجته الفاضلة منى أبو
مراد سكر وأوالده عبود وايلي ومايكل .واخوته ألبير وسميرة وايفون
وعائالتهم ،بالتعازي القلبية الحارة .للفقيد الرحمة ،ولكم طول البقاء.

 +اليوم األحد عماد الطفل كريستيان برنار ابن كريستين ملكي وفادي
حنا .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب يسوع في حياته.

 +نشكر اهلل ألجل عنايته بالسيدة الفاضلة هيلين زوجة األخ حزني
اسكندر ،بعد تعرضها لحادث سير .حاد بشابو تطلب من الرب لألخت
هيلين الشفاء العاجل ،ودوام الصحة والعافية.

 +أخبار المجلس الملي :وردنا من األخ جاك بدرية نائب رئيس
المجلس الملي في كنيستنا ،أن المجلس يدعو أبناء الكنيسة لالنضمام

إلى عضوية كل من اللجان االجتماعية والثقافية للمجلس .كما يدعو
ذوي الخبرة في االستثمار وبيع وشراء العقارات لتشكيل لجنة استشارية
تقوم بإعداد ودراسة أي من األمور التي ينوي المجلس الملي القيام بها

من مشروع اعمار أو توظيف المال المتوفر .الرجاء الى كل من لديه
الكفاءة والوقت االتصال مع أمين سر المجلس األخ شمعون أسمر على

الرقم .438-401-1118

 +يوم األحد الماضي اجتمعت أخوية العائلة بحضور سبع عائالت ،وتم
التحاور حول برنامج الفترة القادمة لألخوية ،كما تم باتفاق الجميع تعيين

األخ مازن مواس مسؤوالً جديداً لألخوية .حاد بشابو تتمنى لألخ مازن
واألخوية دوام التوفيق والنجاح.

 +احتفالية عيد الميالد

لجنة الشباب اليافعين الجديدة وباشراف لجنة السيدات تدعوكم إلى
احتفالية عيد الميالد الثالثة ،وذلك يوم السبت  11كانون األول 1011

في صالة كنيستنا -هنري بوراسا.

برنامج االحتفالية يتضمن برامج وتسالي وألعاب لألطفال .وكذلك بيع

للحلويات واألكالت التراثية مثل العقودة وغيرها .من يود التبرع بمبالغ

نقدية أو حلويات يعود ريعها للجنة الشباب ،ومن يود الحجز للعقودة

والغداء(شمبورك)االتصال مع السيدة مهى حنا القس رئيسة لجنة

السيدات على الرقم  .410-787-1743علماً أن ثمن بطاقة األطفال
 $ 10تتضمن الدخولية واأللعاب ووجبة خفيفة ومشروب ساخن.
ننتظر مشاركتكم .وكل عام وأنتم بخير.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  4تشرين الثاني( .$)717مع الشكر
للمؤمن الذي تبرع لحاد بشابو بمبلغ ( .$)1كما وردنا من محاسب
الكنيسة األخ سيمون غزال أن االشتراكات السنوية المدفوعة بلغت

( )118اشتراكاً ،حتى نهاية شهر تشرين األول .1011

 +تحت شعار" :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة
والنصح"( 1تيموثاوس .)7:1أسرة 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  7ولغاية  11سنة ،ورسم االشتراك

السنوي فقط  .$11للتسجيل وللمزيد من المعلومات االتصال مع
األخوات :نيللي عبد النور  114-102-7171كاترين حنا -1717

.114-331

رسالة محبة :إلى أبناء رعية مار يعقوب في مونتريـال

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 $100
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.

خبر هام :القرعة الهيكلية تختار بابا األقباط األرثوذكس
ظهر يوم األحد  4تشرين الثاني  ، 1011وبعد انتهاء صلوات القداس
اإللهي الذي ترأسه نيافة األنبا باخوميوس القائمقام البطريركي،
سحب الطفل بيشوي بعد تعصيب عينيه بوشاح غامق اللون ،اسم نيافة

األنبا تواضروس أسقف عام البحيرة ليكون البطريرك الـ  118الجالس

سعيداً على كرسي مار مرقس لألقباط األرثوذكس ،وسيحمل اسم األنبا

تواضروس الثاني ،ويكون خليفة قداسة البابا الراحل شنودة الثالث .

األنبا تواضروس تولد  .1211-11-4حاصل على بكالوريوس صيدلة-
جامعة اإلسكندرية  .1271بكالوريوس الكلية اإلكليريكية ُ .1281رسم

راهباً في 1288-7-31 :بدير األنبا بيشوي.

صور حلوة في كنيستي :في كل قداس يتم ذكر اسم بطريرك األقباط

األرثوذكس ،والصالة ألجله والعكس صحيح حيث يذكر األخوة األقباط
اسم بطريركنا السرياني في قداسهم اإللهي .ماأجمل أن ُنصلي لبعضنا
بعضاً ،وأن نحيا بشركة المحبة األخوية.
صور غير مثالية في كنيستي :أن نحضر إلى الكنيسة يوم األحد في

الدقائق األخيرة من القداس ،بينما نجلس في الصالة لما يزيد عن ساعة

من الزمن ،حتى صار الواضح للعيان أن هدف البعض من الحضور

هو اللقاء باآلخرين ،وشرب القهوة وهو أمر ضروري وهام لكن ليس على

حساب الصالة.

فقرة للتأمل :من اقوال األب متى المسكين.

الحياة المسيحية ليست مجرد حياة إنسان يؤمن بالمسيح ،وانما هي
المسيح حياً في االنسان .وذلك باستعالن عمل المسيح وصفاته في حياة
اإلنسان ،بحيث يصير اإلنسان ُمستت اًر شيئاً فشيئاً ليظهر المسيح.

عبرة تستحق االحترام
األخ غسان ألو من رعية مار برصوم في تورنتو هو الذي يقوم مشكو اًر
بترجمة حاد بشابو أسبوعياً من اللغة العربية إلى االنكليزية .وكعادتنا

قمنا بارسال النشرة له يوم األربعاء وألحقناها بأكثر من خبر جديد يوم
الخميس ،وقام هذا الرجل الفاضل بالترجمة وأرسلها إلينا جاهزة صبيحة
يوم الجمعة على غير عادته حينما يرسلها صبيحة يوم السبت .بالتأكيد
تنتظرون العبرة التي تحدثنا عنها أال وهي أنه البارحة السبت شارك في

جنازة والدته الراحلة قبل أيام .إنها عبرة في االيمان وحب الكنيسة
تستحق كل الحب والتقدير .أخانا الحبيب غسان :رحم اهلل والدتك

الفاضلة الدكتورة ميسون عسكر ألو .تعازينا القلبية الحارة لوالدك الدكتور
طالل ألو ولشقيقتيك نادين ودينا وعائلتكم الكريمة .وكثر اهلل من أمثالك.

سريانيات :يوم األحد الماضي  4تشرين الثاني احتفل قداسة البطريرك
زكا األول عيواص بالقداس اإللهي ،وخالله رسم األب الربان متى

الخوري ،مطراناً سكرتي اًر بطريركياً ،وأعطاه اسم مار تيموثاوس .حاد

بشابو تتقدم من نيافة المطران بالتهاني القلبية الحارة ،طالبة من الرب
أن يقوده خالل خدمته ،لما فيه مجد اهلل وخالص النفوس.
ترقبوا صحيفة شلوميل:

ܳ ܺ
شلوميل ܳ
ܫܠܡ ܐܝܠ (شلوم إيل)
ܫܠ ܺܡܝܠ اسم سرياني مركب من كلمتين:

سالم اهلل.

شهرية مسيحية روحية ،تربوية لكل عائلة .تصدر في مونتريـال ،وتوزع في
كيبيك ـ ـ ـ أونتاريو .الشعار :سالمي أُعطيكم (يوحنا.)17 :14
لماذا صحيفة مسيحية روحية ،عائلية وتربوية اليوم؟
 -1شلوميل وسيلتنا لنقل بشرى الخالص فنكون شهوداً لرب المجد سيدنا

ومخلصنا يسوع المسيح.
لنمد جسور المحبة بين الناس بمختلف انتماءاتهم
 -1شلوميل وسيلة ُ
وطوائفهم حيث نلتقي ونتحاور ،ونتواصل معكم لمعرفة احتياجاتكم
واالجابة على تساؤالتكم ،وارواء عطشكم للحق والمعرفة .نريد أن نكون

األداة التي تحرك قلب االنسان نحو أخيه االنسان.

 -3أنت مسيحيُ .كن قريباً .إذًا كيف تكون قريباً؟ من هو قريبي؟ نريد أن
نعزز الروح المسكونية بين الكنائس والمؤسسات ،فنبني معاً لبنة حقيقية
في مسيرة غربتنا األرضية لعلنا نلتمس نور الرب في وجه كل إنسان.

 -4نرجوها فسحة لألمل تقصدها ذاتنا الجميلة التي خلقت على صورة اهلل
القدوس الذي وحده يعطي للنفس سالمها ،وحيث سالم اهلل هناك ثمار
الروح من لطف وصالح وتعفف وطول أناة وفرح.

المالك ورئيس التحرير  :كابي جوزيف يوسف

 :األحد األول من كل شهر

تاريخ االصدار

 :نيافة المطران ايليا باهي

الرعاية الروحية

 :الشماس فائز حنوش ـ ـ الشماس بسام جرجور

أسرة التحرير

التوزيع :في معظم الكنائس المسيحية والمكتبات والشركات والمحالت العربية.
االدارة :موبايل 114-721-2220 :ايميلshlomeel@gmail.com :
الموقع االلكتروني :تجدون أعداد صحيفة شلوميل على موقع مسيحي
ألكتروني

يحمل

نفس

االسم،
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ُكنا

قد

أطلقناه

في

شهر

آذار

التمويل :ال يوجد أية جهة تمول صحيفة شلوميل ،بل نعتمد على مساهماتكم
الخيرة ـ ـ ـ اعالناتكم التجارية ـ ـ ـ االشتراكات السنوية (االشتراك السنوي  $40ـ ـ ـ

يصل العدد إلى عنوانكم البريدي) .العالناتكم في العدد األول االتصال
باالدارة في اسرع وقت.

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:
“So neither the one who plants nor the one who waters is anything,
but only God, who makes things grow.” (1Corinthians 3:7)
Throughout our life, we do good deeds to others, and forget or try to
forget that God is the reason behind every good thing. Our pride
makes us think that we are the reason behind all good things, but
Apostle Paul reminds the people of Corinth and reminds us today that
whoever plants and takes care of what are doing are only performing
what is mandated to them, but God is the one who grows things.
The true believer is the one who does what he has to do, believing that
the grace of the Lord is what accomplishes everything good.
Story of the Day: ([Jesus] had compassion on them, and healed
their sick)
Recently, I visited a lady in a local hospital where she had a surgery.
As we were talking, she told me about an old Danish hospital in AlNabk, Syria. What was unique about this hospital is its gates, which
carried this biblical verse: “Jesus had compassion on them, and healed
their sick”
As I left the hospital, I started to reflect on the life of human beings,
and started to talk to God in a more direct way than I am used to, as
when we are in stress and when we see all these people suffering, we
remove all masks as we pray, and we talk to Him directly as opposed
to trying to justify ourselves to the Lord who knows everything in a

humanly stupidity. I said to the Lord:”Please, have mercy on us today;
there are many sick people suffering, many of them are left out, and
they are all hungry and thirsty for righteousness, and to food, too.
Please have mercy on our sick people, who suffer from physical, as
well as mental and spiritual illnesses, those who lie in hospitals
remembering the old days when they were much healthier.
Have mercy, Jesus, and heal that lady. Listen to her needs as she and
her family prayed for it as she asked for mercy.
Have mercy, Jesus, as the story of illnesses is painful, and living it is
even more so. We pretend to be strong against all illnesses, but in fact
we are weak and broken.
Have mercy, Jesus, there are hundreds and thousands of lonely people
in pain. Come here O Lord, there is plenty of evil on earth. Come and
visit us daily, and bless our hospitals, houses and churches. Bless our
bodies and souls; you are the best doctor ever.

+ Today the Sunday is the fortieth memorial service of the late Mrs.
Suhaila Basseel, mother of Mrs. Maha Hanna Alkass, wife of Mr.
George Hanna Alkass. We pray for mercy for the deceased and long
life for her family.
+ Last Sunday, the Family Fraternity met with the attendance of seven
families. During this meeting, the members discussed the activities for
the next little while, and decided to appoint Mr. Mazen Mawwas in
charge of the fraternity. Had Bshabo would like to wish Mazen and
the Fraternity all the prosperity and success.
+ Recently, Mr. Jean Sucar passed away after a long and blessed life.
Had Bshabo would like to extend condolences to his wife Mouna
Abu Murad Sucar, his children Abboud and Elie, and his siblings
Albert, Samira and Yvone and their families. We pray for patience
and long life for them.
+ Today the Sunday is the baptism of baby boy Christian Bernard, son
of Christine Malki and Fadi Hanna. We congratulate the baby boy and
his parents, and pray that the light of the Lord would shine upon him
throughout his life.
+ We extend our gratitude to the Lord for taking care of Helene, the
wife of Mr. Hazni Iskandar, after having a car accident. We pray the
Lord to grant Helene a fast recovery.
+ Plate collection for Sunday November 4th was $616. We thank the
person who donated $5 to Had Bshabo. We would also like to let you
know that Mr. Simon Ghazal has informed us that the number of

families that have paid their registration fees is 128 until the end of
October 2012.
+ News from the Board of Directors: Mr. Jack Badrieh, the vice
president of the Board, informed us that the Board is asking all the
church members to volunteer in any of the social and cultural
committees. In addition, the Board is asking all those with experience
in investment and real estate to form a consulting committee to
investigate the possibility of investing the available money as in using
it in real estate. To those who have the expertise and the time are
interested in volunteering should contact the Board’s secretary Mr.
Chamoun Asmar at 438-402-1158.
+ 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.
+ Christmas Celebration: The Youth committee, together with the
Ladies Auxiliary, would like to invite you to the third annual
Christmas party on Saturday December 15th, 2012 at our church’s hall
– Henri Bourassa. The celebration includes an entertaining program to
our children, traditional foods and sweets like “Aqooda”. The revenue
will be donated to the Youth committee. For booking for the lunch
(Shambork) and Aqooda, please contact Mrs. Maha Hanna Alkass at
450-687-2743. Tickets for children are $10 and include games, a light
meal, and a soft drink. We look forward to seeing you all there.

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.
Important News:
Choosing a Pope for the Coptic Orthodox
On Sunday November 4th, 2012, after the end of the holy mass,
headed by Bishop Pachomius, the blind folded baby boy Bishoy
pulled the name of His Eminence Anba Tawadros to be the 118th Pope
for the Coptic Orthodox. The Pope will carry the name Tawadros II,
following the late pope Shenouda III.
Anba Tawadros was born on November 4th, 1952, has obtained a
bachelor in pharmacy – University of Alexandria in 1975, and a
bachelor of the Clerical College in 1985. He was consecrated as a
monk in July 31st, 1988 at Anba Bishoy Monastery.
Beautiful Images in my Church:
In every mass, the name of the Syriac orthodox patriarch is mentioned
in the Coptic orthodox mass celebration, and vice versa. How
beautiful it is to pray for each other and live the love of Christ with
each other.
Imperfect Images in my Church:
We come to the church on Sunday in the last several minutes of the
mass, but we spend more than an hour in the meeting hall afterwards.
It is so obvious that the main reason for us to come to church is to
meet others and drink coffee, instead of worshiping the Lord.
Meditations: Sayings from Fr. Matta Almiskeen
The Christian life is not only the life of the believers in Christ, but
rather it is the life of Christ in the believers, whereby Christ who lives
in us dominates on our thoughts and deeds, and so that He becomes
more apparent in us.
Syriacs:
Last Sunday November 4th, His Holiness Patriarch Zakka I Iwas
celebrated the holy mass, and then ordained Rabban Matta Al-Khoury
an Archbishop Patriarchal Secretary, naming him Mar Timothawos.
Had Bshabo would like to congratulate His Eminence, praying the
Lord to guide his steps to what leads to glorification of the name of
God and salvation of souls.

