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آية العدد :أنتم قصدتم لي ش اًر ،أما اهلل فقصد بو خي اًر (تكوينٓ٘.)ٕٓ :
الشي ِر الس ِ
َّ
َّاد ِ
س أ ُْرِس َل ِج ْب َرائِي ُل
النص اإلنجيمي (لوقا62 :1ـــ َ :)83وِفي ْ
ك ِمن ِ
ِ
اهلل ِإلَى مِد َين ٍة ِم َن اْل َجمِ ِ
وب ٍة
اء َم ْخطُ َ
اْل َمالَ ُ َ
يل ْ
اس ُميَا َناص َرةُ ،إَِلى َع ْذ َر َ
َ
ف .واسم اْلع ْذر ِ
ِ
ِ
ِ
ك
اء َم ْرَي ُم .فَ َد َخ َل إِلَ ْييَا اْل َمالَ ُ
ل َرُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
اس ُموُ ُي ُ
وس ُ َ ْ ُ َ َ
النس ِ
ِ ِ
ال":سالَم لَ ِك أَيَّتُيا الممتمئة نعمة! اَ َّلر ُّ ِ
اء".
ب َم َعكُ .م َب َارَكةٌ أ َْنت في ِّ َ
َوقَ َ َ ٌ
َ
ت" :ما عسى أَن تَ ُكون ِ
ِِ
اضطَرب ْ ِ
ىذ ِه التَّ ِحيَّةُ!"
ت م ْن َكالَموَ ،وفَ َّك َر ْ َ َ َ ْ
َفمَ َّما َأرَتْوُ ْ َ َ
َ
ك" :الَ تَ َخ ِافي يا مريم ،ألََّن ِك قَ ْد وج ْد ِت نِعمةً ِع ْن َد ِ
اهللَ .و َىا
ال لَيَا اْل َمالَ ُ
فَقَ َ
ََ
َْ
َ َ ْ َُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يماَ ،و ْاب َن اْل َعِم ِّي
ين ْابًنا َوتُ َس ِّم َينوُ َي ُسو َ
ع .ى َذا َي ُك ُ
ين َوتَمد َ
أ َْنت َستَ ْحَبم َ
ون َعظ ً
ِ
اإللو ُكرِس َّي َداوَد أَبِ ِ
ي ْدعى ،ويع ِط ِ
الر ُّ
وب
يو َّ
يوَ ،وَي ْممِ ُ
ك َعمَى َب ْيت َي ْعقُ َ
ُ َ َُ ْ
ب ِ ُ ْ
ُ
ِ
ون ى َذا
ت َم ْرَي ُم لِْم َمالَ ِكَ " :ك ْي َ
ون لِ ُمْم ِك ِو نِيَ َايةٌ" .فَقَالَ ْ
ف َي ُك ُ
إِلَى األ ََبدَ ،والَ َي ُك ُ
ال لَيا" :اَ ُّلرو ُح اْلقُ ُد ُس َي ِح ُّل
ك َوقَ َ
اب اْل َمالَ ُ
َع ِر ُ
ت أْ
َوأ ََنا لَ ْس ُ
َج َ
ف َرُجالً؟" فَأ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ود ِم ْن ِك ُي ْد َعى ْاب َن
وس اْل َم ْولُ ُ
َعمَ ْيكَ ،وقُ َّوةُ اْل َعم ِّي تُظَمِّمُكَ ،فمذل َك أ َْي ً
ضا اْلقُ ُّد ُ
ِ
اهلل .وىوَذا أَلِيصاب ُ ِ ِ ِ
وختِيَاَ ،وى َذا
ضا ُحْبمَى بِ ْاب ٍن ِفي َش ْي ُخ َ
ات َنس َيبتُك ى َي أ َْي ً
ََ
َ َُ
الشير الس ِ
َّ
َّاد ُس لِتِْم َك اْل َم ْد ُع َّوِة َع ِاق ًرا ،ألََّنوُ لَْي َس َش ْي ٌء َغ ْي َر ُم ْم ِك ٍن لَ َدى
ُى َو ْ ُ
ِ
ِ
الر ِّ ِ
ضى ِم ْن
َمةُ َّ
اهلل" .فَقَالَ ْ
ب .ل َي ُك ْن لي َكقَ ْولِ َك" .فَ َم َ
ت َم ْرَي ُمُ " :ى َوَذا أ ََنا أ َ
ك.
ِع ْنِد َىا اْل َمالَ ُ
حكمة العدد :االعتراف هو المفتاح الذي يفتح باب الغفران.

ٕٓ تشرين الثاني No:ٜٔٙ ٕٓٔٔ/بشارة العذراء مريم بالحبل االليي

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :ىذا الكالم توجو بو يوسف الصديق إلى
إخوتو الذين باعوه .تحدث إلييم بدون شماتة أو رغبة باالنتقام ،بل
بمحبة صافية ال حدود ليا جعمتو يغفر ليم كل ما أساؤوا بو إليو .محبتو
دفعتو ليعطييم مؤونتيم من الطعام في زمن المجاعة التي كانت تجتاح

البالد .محبتو جعمتو يدعوىم مع والده البار يعقوب ليسكنوا معو حتى
نياية حياتيم .محبتو دعتيم ليشتركوا معو في العز والبحبوحة واليناء

الذي يحياه في أرض فرعون .ليتنا نتعمم اليوم من النبي يوسف أن نثق
باهلل ،وبأنو قادر أن يحول كل المشكالت والشرور التي نتعرض ليا إلى
خيرنا ،وىو وحده القادر أن يخرج من الجافي حالوة.
قصة العدد :الشــــــــمـــــعة المـــــــطـــــفأة
كان لرجل ابنة صغيرة وحيدة اسميا شيم .يحبيا كثي اًر ،وكانت تمأل

حياتو لذلك فحينما مرضت شيم ،ولم تفمح فى عالجيا من مرضيا
مجيودات أمير األطباء صار والدىا كمثل إنسان مجنون يجول في كل
مكان ليستعيد ليا صحتيا ،ولم يفمح ،وبعد ذلك ماتت الطفمة .فانفرد فى

عزلة ُمرة ،وأغمق بابو عمى نفسو ،ورفض تقبل العزاء بيا ،وفى ليمة من
الميالي رأى في منامو كأنو في السماء يشاىد موكباً كبي اًر من المالئكة

الصغار يسيرون في صف واحد متوجيين نحو عرش المسيح في بياض
أنصع من الثمج .كان كل مالك صغير البساً ثوباً أبيض المون ،ويحمل

فى يده شمعدان .لكن الحظ أن شمعدان أحدىم غير مشتعل  ،ثم دقّق
النظر فإذا بالمالك حامل ىذا الشمعدان المطفأ ىو ابنتو ،فاندفع إلييا ما

أ ّدى إلى اضطراب الموكب ،وأمسك ذراعييا فالطفيا أباىا بحنو ،ثم
فردت عميو:
سأليا :ما ىذا يا عزيزتي .إن شمعتك ىى الوحيدة المطفأةّ ،

يا أبي كثي اًر ما يشعمونيا لي ،لكن دموعك دائماً تطفئيا .ثم استيقظ من

حممو ،وكان الدرس واضحاً جداً ،فمنذ تمك الساعة لم يعد في عزلة ،بل
خرج وعاد يندمج ويختمط مع أصدقائو ويمارس حياتو الطبيعية بمخافة

الرب وبصبر ،وذلك حتى ال تعود شمعة ابنتو لتنطفىء بسبب دموعو.

أخبارنا:

 +عيد القديس مار اغناطيوس النوراني:
يوم  ٔٚتشرين الثاني وبحسب تقويم كنيستنا يصادف عيد القديس مار

اغناطيوس النوراني .ىو سوري األصل والمنشأ ،يعد ثالث بطاركة

أنطاكية بعد القديسين بطرس وأفوديوس الذي استشيد بأمر نيرونُ .سمي
ثاوفوروس أي النوراني المتشح باهلل ألنو رأى المالئكة النورانيين يسبحون

ويقال
اهلل بين فوجين .تتممذ عمى يد القديس بطرس ثم يوحنا االنجيميُ ،

أن بطرس رسمو أسقفاً ألنطاكية .ب ّشر في سوريا ،وقد حكم عميو
االمبراطور تراجان بأن يطرح لموحوش في المسرح الروماني في رومية

سنة ٔٓٚم  ،فمزقت لحمو واستشيد لمحال .من أقواله الخالدة :دعوني
أصير طعاماً لموحوش ألنو بيذا سيتم وصولي إلى اهلل .أنا حنطة اهلل،
فأطحن بأضراس الوحوش ألصير لممسيح خب اًز منزىاً عن كل عيب.

 +مشهد يفرح القمب ٚٓ :ألفاً اجتمعوا األسبوع الماضي في كنيسة
سمعان الخراز القبطية عمى جبل المقطم ـ ـ ـ القاىرة ليصموا ألجل أمان

مصر .ثم يطل من المدعوين األب الربان اندراوس بحي كاىن كنيستنا
السريانية في القاىرة  ،ليتأمل في الكتاب المقدس ُمصمياً لكل المسيحيين،
ولشعب مصر وسوريا وطنو ،والجميع يرددون معو بحماس وخشوع .

 +ق اررات المجمس الممي :في جمستو الدورية مساء الخميس الماضي
برئاسة األخ جاك بدرية نائب الرئيس قرر المجمس ما يمي:

ٔ ـ ـ اعتماد برنامج األنشطة التي ستقوم بيا لجان المجمس ابتداء من

أنشطة عيد الميالد الخيرية المنوعة ،ولغاية احتفالية خاصة لعيد مار

يعقوب شفيع الكنيسة في شير أيار القادم إن شاء اهلل  .وسوف يعمن

عن األنشطة الشيرية الجديدة تباعاً لألخوة المؤمنين .

ٕ ـ ـ الموافقة عمى برنامج مركز قنشرين لمتعميم المسيحي لغاية نياية سنة
ٕٔٔٓ .وتقديم اعانة وقدرىا ٓٓٓٔ $لدعم أنشطة المركز اليادفة.

ٖ ـ ـ التأكيد عمى أن باب المجمس مفتوح لجميع أبناء الطائفة فيما يخص
أي أمر اداري يتعمق بالكنيسة والمؤسسات.

 +األحد القادم جناز األربعين لممرحوم شوقي الحايك شقيق السيدة ماري
زوجة األخ عبود مكارديش .لمفقيد الرحمة ،ولعائمتو الصبر والسموان.

 +األحد القادم جناز األربعين لممرحوم صبري سعيد مسعود شقيق السيدة
ماري زوجة األخ نعمان أالجاجي .لمفقيد الرحمة ،ولعائمتو طول البقاء.
 +اليوم األحد عمادة الطفمة جيسيكا ابنة رانية سموم وجورج كبرو .تيانينا
لممعتمدة وعائمتيا ،وليحل نور الرب يسوع في حياتو مدى الدىر.
ُ

 +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 -ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ
ٗٔ٘ .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.
 +مركز قنشرين في عيد الميالد :تعمن لكم أسرة مركز قنشرين لمتعميم

المسيحي عن عمل الرحمة الذي تقوم بو بمناسبة عيد الميالد المجيد،

حيث يقوم أبناء المركز بجمع مبمغ من المال لدعم مرضى مشفى

األطفال في مونتريـال .وألجل تحقيق ىذا اليدف السام سيقوم أطفال

المركز بعد القداس ببيع الحمويات التي أعدتيا لجنة السيدات .كذلك تقبل

تبرع نقدي أو ىدايا ولوازم وألعاب غير مستعممة
إدارة المركز أي ّ
ويخصص
موجودة في منزلكم ،وتناسب أعمار ٓٔ ـ ـ ٗٔ سنة لكي تباع
ّ
تشجع الجميع عمى دعم
ريعيا لممشروع اإلنساني
المميز .حاد بشابو ّ
ّ
أسرة المركز في نشاطيا ،ولممزيد من المعمومات االتصال مع األخوات

بوال كورية ٘ٗ ،٘ٔٗ-ٖٛٔ-ٜٚنيممي عبد النورٕ. ٘ٔٗ-ٕٜٓ-ٕٚٚ

 +فريق أشبال السريان لكرة القدم :يعمن لكم عن رغبتو بتشكيل فريق
يضم أعمار  ٚ-ٙسنوات فقط لكي نبني فريقاً متجانس األعمار،
ويخضع لبرنامج تدريبي يؤىمنا لنشارك بدوري كرة القدم عمى مستوى

مونتريـال .من يود تسجيل ابنو الرجاء االتصال مع األخ كابي يوسف
ٓ ٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜعمماً أن التدريبات ستنطمق في الشير األول من
العام الجديد إن شاء اهلل ،إلى جانب تدريبات الفريق الحالي.

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٖٔ تشرين الثاني (.$)ٜٚٙ
لحظة من فضمك :عممت حاد بشابو أن الذين سددوا اشتراكاتيم السنوية
عن عام ٕٔٔٓ يشكمون ٗٗٔ من أصل ٓٓ ٙعائمة في مونتريـال.
وبالتالي نحن نقبل عمى أنفسنا أن نستفيد من خدمات الكنيسة وأنشطتيا

المختمفة لكننا نمتنع عن تغطية مصاريفيا .طبعاً تسديد االشتراك
اختياري وليس اجبارياً لكنو ضروري وواجب تجاه كنيستنا وأنفسنا ،وحتى
لو كانت ظروفنا المادية صعبة ينبغي أن تكون لنا الثقة أن اهلل يسدد كل
احتياجاتنا بحسب وعوده الصادقة .فكيف إذا كنا نعمل والرب يرزقنا

نسدد الدين المترتب عمينا لخدمة بيت الرب.
فباألولى أن ّ
 +مساء السبت ٖ كانون األول ،لجنة السيدات تدعو سيدات الكنيسة
لحضور الحفمة الخاصة بين بمناسبة عيد البربارة ،في صالة مار

عشاء فاخ اًر ،والعديد من المفاجآت.
يعقوب .ثمن البطاقة ٕٓ $تتضمن
ً
لمتسجيل لدى السيدتين الفاضمتين ميى القس ـ ـ فييمة تنورجي (أم حنا).
سريانيات :أنيى قداسة البطريرك مار اغناطيوس زكا األول عيواص
زيارتو األخوية إلى الكنيسة القبطية األرثوذكسية الشقيقة ليشاركيا

احتفاالتيا بالذكرى األربعين لتنصيب قداسة البابا شنودة الثالث بطريركاً
لمكنيسة القبطية األرثوذكسية ،وقد ألقى سيدنا البطريرك كممة نقل خالليا
تينئة الكنيسة السريانية لمكنيسة القبطية ولقداسة البابا بعيد جموسو

الميمون ،وقمده وسام الصميب األكبر لمقديس مار إغناطيوس النوراني
أرفع وسام في الكنيسة السريانية ،كما شارك قداستو في اجتماع بطاركة
عائمة الكنائس األرثوذكسية الشرقية إلى جانب قداسة البابا شنودة،

وقداسة الكاثوليكوس آرام األول بطريرك كيميكية لألرمن األرثوذكس.

والبابا باولوس بطريرك الكنيسة االثيوبية األرثوذكسية .

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 أعمميا
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؟
عبرة :الزرع هو كالم اهلل ( قدمها األخ صبحي بشارة)..
أخذ مدرس األحياء بعض البذار في كفو ،وقال :ىذه البذرة تحتوي عمى

اآلزوت والييدروجين والكربون ،ويمكن تصنيع بذرة مثميا ،ولكن بال فائدة
ألني لو زرعت ىذه البذرة فمن تعطي ثم اًر ،بل ستمتصيا التربة .بينما لو

زرعت البذار التي خمقيا اهلل فستصبح نباتاً ألنيا تحتوي عمى سر

الحياة .ثم أخذ كتابو المقدس وقال :ىذا الكتاب يشبو كتباً كثيرة أخرى
ظاىرياً ،ولكن الكتاب المقدس وحده ىو كممة اهلل الحية الباقية ,الزرع
الذي ال يفنى .ويمكن أن نولد بيا لحياة جديدة إذا وقعت عمى األرض

الجيدة في قمب مستعد ألن يستمع الى اهلل [.مولودين ثانية ال من زرع

يفنى بل مم ال يفنى بكممة اهلل الحية الباقية إلى األبدٔ( .بطٔ. )ٕٖ-

Today’s Bible reading (Luke 1:26-38): Now in the sixth month the
angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to
a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of
David. The virgin‟s name was Mary. And having come in, the angel
said to her, “Rejoice, highly favored one, the Lord is with you;
blessed are you among women!” But when she saw him, she was
troubled at his saying, and considered what manner of greeting this
was. Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have
found favor with God. And behold, you will conceive in your womb
and bring forth a Son, and shall call His name JESUS. He will be
great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will
give Him the throne of His father David. And He will reign over the
house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”
Then Mary said to the angel, “How can this be, since I do not know a
man?” And the angel answered and said to her, “The Holy Spirit will
come upon you, and the power of the Highest will overshadow you;
therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son
of God. Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son
in her old age; and this is now the sixth month for her who was called
barren. For with God nothing will be impossible.” Then Mary said,
“Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me according to
your word.” And the angel departed from her.
Comment on Today’s Biblical Verse: “But as for you, you meant
evil against me; but God meant it for good” (Genesis 50: 20).
This is what Joseph said to his brothers who sold him away when he
was a boy. He spoke with no hatred or intention for vengeance, but
rather he forgave them all what they did to him with pure love that
knows no limits. His love made him give them food when the country
was struck with famine. His love made him invite his brothers,
together with his father Jacob, to live with him for the rest of their
lives. His love made him invite them to share with him the life of
prosperity and good wealth that he was living on Pharaoh‟s land. Let
us learn today from Joseph to trust God that He can turn all calamities
and difficulties we face to work for our good!
Story of the Day: Dark Candle
A man had a little daughter - an only and much - beloved child. He
lived for her and she was his life. So when she became ill and her
illness resisted the efforts of the best obtainable physicians, he became
like a man possessed, moving heaven and earth to bring about her
restoration to health. His best efforts proved unavailing and the child
died. The father was totally irreconcilable. He became a bitter recluse,

shutting himself away from his many friends and refusing every
activity that might restore his poise and bring him back to his normal
self. But one night he had a dream. He was in Heaven, and was
witnessing a grand pageant of all the little child angels. They were
marching in an apparently endless line past the Great White Throne.
Every white-robed angelic tot carried a candle. He noticed that one
child's candle was not lighted. Then he saw that the child with the
dark candle was his own little girl. Rushing to her, while the pageant
faltered, he seized her in his arms, caressed her tenderly, and then
asked: "How is it, darling that your candle alone is unlighted? "Father,
they often relight it, but your tears always put it out."
Just then he awoke from his dream. The lesson was crystal clear, and
its effects were immediate. From that hour on he was not a recluse,
but mingled freely and cheerfully with his former friends and
associates. No longer would his little darling's candle be extinguished
by his useless tears.
+ Feast of St. Ignatius of Antioch
On November 17, we celebrate the feast of St. Ignatius of Antioch
according to our church‟s calendar. He is Syrian in origin, being the
third patriarch of Antioch, following St. Peter and Evodius who was
martyred by Neron. He was called Theophorus – luminous who is
bearing God because he saw luminous angels in a vision worshiping
God in two groups. He was student of St. Peter then of St. John the
apostle, and it is said that Peter anointed him as a patriarch. He spread
the good news in Syria, and was ordered to be thrown to wild beasts
in the Roman theatre by Emperor Trajan in 107 A.D. From some of
what he said:”Allow me to be eaten by the beasts, which are my way
of reaching to God. I am God's wheat, and I am to be ground by the
teeth of wild beasts, so that I may become the pure bread of Christ.”
What a Great Seen: Seventy thousand believers met last week in St
Samaan Al-Kharraz church on Al-Moqattum Mount – Cairo to pray
for peace to Egypt. Amongst the invited was Rev. Fr. Andrawos
Bahhe, priest of our Syriac church in Cairo, who stood up to read and
meditate from the bible, praying for all Christians, people of Egypt
and Syria his own country, and all attendants were praying with him
enthusiastically and with honour to the Lord.
Our News:
+ Next Sunday is the fortieth memory of the late Mr. Shawqi Hayek,
brother of Mrs. Marie wife of Mr. Aboud Makardich. We pray for
mercy for the deceased and patience and long life for his family.

+ Next Sunday is the fortieth memory of the late Mr. Sabri Saeed
Mas‟oud, brother of Mrs. Marie wife of Mr. Ni‟man Alajjaji. We pray
for mercy for the deceased and patience and long life for his family.
+ Today is the baptism of baby girl Jessica, daughter of Rania
Salloum and George Capro. We congratulate the baptised child and
her family, and we pray for the light of the Lord to fill up her life!
+ We continue to have our weekly spiritual meetings on Tuesdays,
with the blessings of His Eminence Archbishop Elia Bahi at St.
Yacoub‟s Hall. Come and bring others!
+ Plate collection for Sunday November 13 was ($796).
+ You can book your tickets for Christmas and New year`s parties
held by the Board of Trustees of St. Yacoub‟s church – Montreal.
Christmas party will be held on December 25 in „Layali Beirut‟
restaurant, with the Syriac singer Mr. Razik Saeed, who is coming
from Sweden, as the main host. Tickets are $40 for adults and $20 for
children from 6-12 years. To register, please contact the Board
member Mr. Yousef Danho (514-573-7027).
New Year‟s party will be held on December 31 in the hall of Coptic
Catholic – Laval, hosted by the Syriac singer Mr. Razik Saeed.
Tickets are $80 for adults, 95$ for front-raw tables, $40 for children 612 years. To register, please contact the Board member Mr. Chamoun
Asmar (438-402-1158).
+ Qenshrin Christian Centre in Christmas Time: Qenshrin Centre
would like to let you know that it will be conducting fundraising
activities to collect money to support the children`s hospital in
Montreal. These activities include the Centre‟s kids selling deserts
made by the ladies auxiliary. In addition you can also support this
cause with any amount of money, gifts, games (10 – 14 years)
including brand new ones at your homes so that those are sold and the
income will be put to support the children‟s hospital. Had Bshabo
would like to encourage all to support Qenshrin‟s centre in its
activities. For more information please contact Mrs. Paula Kourieh
514-831-9756 and Nelly Abdulnour (514-209-7272)
+ The Ladies Auxiliary would like to invite you for a party on the
occasion of St. Barbara festival on December 3, 2011 at 7:30 pm in St.
Yacoub's Hall. Tickets are $20 for adults including a fancy dinner and
many surprises. For more information and registration please contact
Mrs. Fahima Tanourji (um Hanna) and Mrs. Maha Hanna Al-Qas.

One Moment Please: Mr. Simon Ghazal, our church's accountant
informed us that 144 out of 600 Syriac families in Montreal paid their
annual registration fees for 2011. Therefore, we allow ourselves to use
the church‟s services and activities but not to help cover expenses. It
is obvious that paying your registration fees is not obligatory, but it is
necessary duty towards our church and ourselves. Even though we are
passing through hard financial times, we should have confidence that
God will take care of all of our needs according to his promises. If
God is rewarding us for the work we do, should not we pay Him back
of what He has given us?
Syriacs: His holiness Mar Ignatius Zakka I Iwas paid a visit to the
Coptic Orthodox church, to participate in the celebrations of the
fortieth memory of the enthronement of pope Shenouda III as pope of
the Coptic Orthodox Church. During the ceremony, His Holiness the
Patriarch gave a speech, extending congratulations of the Syriac
Church to the Coptic Church and the Coptic Pope on this occasion,
and granted him St. Ignatius Theophoros Grand Cross, which is the
highest decoration in the Syriac Church. In addition, His Holiness
participated in meeting with the rest of the patriarchs of the Eastern
Orthodox Churches, including their Holiness Pope Shenouda,
Catholicos Aram I Patriarch of Cillicia for Armenian Orthodox, and
Pope Paulos Patriarch of the Ethiopian Orthodox church.
Christmas Quiz:
Had Bshabo is delighted to present a new competition with 10 new
questions. We are looking forward to receiving your answers before
Christmas, as there are great prizes waiting for the winners. We would
like to give you a hint that all answers have been posted in previous
issues of Had Bshabo on Christmas.
Q1: What does the name „Jesus Christ – Messiah‟ mean?
Q2: What are the gifts brought by the Magi? And what do they
symbolize?
Q3: Jesus was born in Bethlehem, which is a Syriac word meaning....
Q4: What is the name of the elderly man and woman waiting for Jesus
birth in the temple?
Q5: Why did the Jews refuse the person of Jesus Christ?
Q6: Herod killed children of Bethlehem under the age of .......
Q7: What did Virgin Mary say when the angel told her that she will be
pregnant and give birth to Jesus?
Q8: What is the name of the angel that announced the good news to
Mary?

Q9: What is the name of the true saint from whom Santa Clause was
inspired?
Q10: Do you know where the Lord Jesus would love to be born today.
A Moral: Plants are the words of God (by Mr. Subhi Bshara)
A biology teacher took some seeds in his hands and said: „These seeds
contain nitrogen, hydrogen, and carbon. One can make one of these
seeds, but it would be of no use, as if we tried to plant these, they
would never grow. However, if you plant seeds that God has created,
it will grow and become a plant, because they contain the secret of
life‟. Then he took his bible and said: „This book looks like any other
book from outside, but only this book, the bible, has the living word
of God, the plant that will never perish, through which we can be reborn should the word land on a ready heart to accept it and listen to
God. [For you have been born again, not of perishable seed, but of
imperishable, through the living and enduring word of God. (1
Peter:1-23)]
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