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آية العدد :إن أردت تقدر أن تطيرني (مرقسٔ.)ٗٓ:
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 ٜتشرين األول ٕٓٔٔ/

ٓ No:ٜٔاألحد الرابع بعد عيد الصميب

حكمة العدد :الخمول الروحي ُيصدىء النفس.
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
طيّرني يارب ألنك حقاً تستطيع ،و ُكمي ثقة أنك تريد أيضاً ألنك تُحبني،
وترغب بشفائي من كل أمراضي الروحية والنفسية والجسدية.
مد يدك ،باركني بممسة شفاء تنسيني آالم
أرجوك يا سيد طيرنيّ .
المدنسة بالخطيئة.
الزمان ،وأوجاع الجسد ،وتعتقني من معاناة النفس ُ
عبر بصدق عن آىاتي
يا معمم أنا اليوم ال أكذب أو أتجمل بل اُ ّ
ومعاناتي والحالة البائسة التي وصمت إلييا ،وأثق أنو ليس من يخمّصني

إال أنت يا إليي الحقيقي ،وأنا أريد أن أطير ألني سئمت حياة الدنس،
واشتقت إليك كاشتياق األيل إلى مجاري المياه ،لتتنقى وتروي عطشيا.

قصة العدد :المرأة واألحدب (قدمها األخ يوسف دنحو من األدب المترجم)

كانت امرأة تصنع الخبز ألسرتيا ،وتحضر رغيف خبز إضافياً ،وتضعو

يمر رجل فقير
عمى شرفة النافذة ألي عابر سبيل جائع ،وكل يوم ّ
أحدب ،ويأخذ الرغيف ،وبدالً من إظيار امتنانو ألىل البيت كان يدمدم
تقدمو يبقى معك ،والخير الذي تقدمو يعود إليك.
بالقول :الشر الذي ّ
يمر ،ويأخذ الرغيف ،ويدمدم بنفس
واستمر الحال يومياً ،فاألحدب ّ

الكممات .أخذت المرأة تشعر بالضيق لعدم إظيار الرجل لمعرفان

يمر األحدب ويردد جممتو
بالجميل وأخذت ّ
تحدث نفسيا قائمة :كل يوم ّ
قررت التخمص من
الغامضة وينصرف ،تُرى ماذا يقصد؟ ذات يوم ّ

السم إلى رغيف الخبز الذي صنعتو لو ،وقبل
األحدب ،فأضافت بعض ّ
وضعو عمى النافذة بدأت يداىا في االرتجاف :ما ىذا الذي أفعمو؟ قالت

لنفسيا فو اًر ،وىي تمقي بالرغيف ليحترق في النار ،ثم صنعت رغيف

خبز آخر ووضعتو عمى النافذة .وكما ىي العادة جاء األحدب وأخذه،

تقدمو يبقى معك ،والخير الذي تقدمو يعود إليك!
وىو يدمدم :الشر الذي ّ
والمرأة كعادتيا اليومية تدعو لولدىا الذي غاب طويالً بحثاً عن مستقبمو،
ولم تصميا أي أنباء عنو ،وفي مساء اليوم الذي تخمّصت فيو من رغيف

الخبز المسموم دق باب البيت ،وحينما فتحتو وجدت ابنيا واقفاً بالباب!

كان شاحباً متعباً ،مالبسو شبو ممزقة ،وكان جائعاً ،وبمجرد رؤيتو ألمو

قال :وجودي ىنا معجزة ،فعمى مسافة أميال شعرت باإلعياء ،وكدت

أموت لوال مرور رجل أحدب رجوتو أن يعطيني أي طعام معو ،فأعطاني

رغيف خبز آلكمو ،وىو يقول :ىذا طعامي ،واليوم سأعطيك إياه ألن

حاجتك أكبر من حاجتي .بمجرد أن سمعت األم ىذا الكالم شحبت،
واتكأت عمى الباب ،وتذكرت الرغيف المسموم الذي صنعتو صباحاً ،ولو

لم تتخمص منو لكان ولدىا أكمو ،وفقد حياتو! لحظتيا أدركت معنى كالم
تقدمو يعود إليك.
تقدمو يبقى معك ،والخير الذي ّ
األحدب :الشر الذي ّ

أخبارنا:

 +ق اررات المجمس الممي :وردنا من األخ جاك بدرية نائب رئيس
المجمس الممي المحترم.
اجتمع المجمس الممي لكنيسة مار يعقوب النصيبيني السريانية في

قرر ما يمي:
مونتريـال مساء يوم األربعاء ٘ تشرين األول ،وقد ّ

ــــ وافق المجمس عمى استقالة األخ يعقوب دنحو من عضوية المجمس.
ــــ قرر المجمس مجدداً دعوة األخ كابي يوسف سكرتير المجمس السابق
ليعود إلى عضوية المجمس بعد مرور عدة أشير عمى االجازة التي كان

قد طمبيا ،وقد وافق عمييا المجمس آنذاك لظروفو الخاصة.

ــــ يبمغ المجمس أبناء الطائفة الكرام أنو يمنع منعاً باتاً توزيع أية أوراق أو

منشورات أو صحف أو مجالت خالل القداس أو في الصالة بعد

انتيائو ،أو في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا ،وذلك دون أخذ موافقة
المجمس الممي.
قرر
ــــ تقدي اًر لجيودىن المخمصة خالل عضويتين لمدورة الماضيةّ ،
المجمس الممي التجديد لمجنة السيدات لدورة جديدة لمدة سنتين ،والمجنة

مؤلفة من السيدات الفاضالت :ميى حنا القس ـ ـ فييمة تنورجي ـ ـ روزيت
زافارو ـ ـ ماري مراد ـ ـ جينا زكو ـ ـ ماري زكو ـ ـ أمل قومي ـ ـ ماري حنان.

 +يوم الجمعة  ٚتشرين األول احتفمت كنيستنا السريانية بتذكار القديسين
مار سركيس ومار باخوس.

 +األحد القادم جناز األربعين لممرحومة شامير توما جبرائيل زوجة األخ
سميم جبرائيل .لمفقيدة الرحمة ،ولعائمتيا الصبر والسموان.

 +األحد القادم جناز السنة لممرحومة جورجيت طيار زوجة المرحوم
جورج سكر .لمفقيدة الرحمة ،ولعائمتيا طول البقاء.

 +البارحة السبت تم اكميل الشاب بيتر مارينا عمى اآلنسة المصون
ايزابيل فيممان .تيانينا لمعروسين وذوييما ،وبالرفاء والبنين.

 +اليوم األحد اكميل الشاب فيكين خوزوزيان عمى اآلنسة المصون دايانا
لولي .تيانينا لمعروسين وذوييما ،وبالرفاء والبنين.

 +انطمقت اجتماعات مركز قنشرين لمتربية المسيحية في صالة مار
يعقوب ـ ـ ىنري بوراسا ،وتستمر مابين الثانية والرابعة من بعد ظير كل

يوم سبت .البرنامج متخصص بالتنشئة المسيحية بأساليب مبسطة

ومتنوعة تناسب األطفال بحسب أعمارىم باإلضافة إلى أنشطة جماعية.

لممعمومات االتصال باألخوات بوال كورية ٘ٗ ،٘ٔٗ-ٖٛٔ-ٜٚنيممي
يسر إدارة المركز إعالمكم أن الموعد
عبد النور ٕ .٘ٔٗ-ٕٜٓ-ٕٚٚو ّ

النيائي لمتسجيل في المناولة االحتفالية يوم  ٕٜتشرين األول ،واالجتماع

في الثانية من بعد ظير كل سبت في صالة مار يعقوب ـ ـ ىنري بوراسا.
لممعمومات االتصال باألخت كاتيا عجمو ٕٔ٘ٓ.٘ٔٗ-ٕٜٓ-

 +يوم األحد الماضي ،وبرعاية نيافة المطران ايميا باىي ،واشراف
̈
المجمس الممي أقامت أسرة فريق أشبال السريان ( ̈
ܕܣܘܖܝܝܐ كوريي
ܓܘܖܝܐ
دسوريويي) لكرة القدم غداء كتل ألبناء الكنيسة أعدتو نخبة من سيدات
كنيستنا المواتي بذلن جيوداً جبارة مشكورة النجاح النشاط الذي حضره

حوالي ٓٓٔ شخصاً ،ناىيك عن الذين استمموا توصياتيم يومي السبت

واألحد ،وقد بمغت أرباح الغداء إلى جانب التواصي والتبرعات لمفريق

 ،$ٜٔٓٚوبالتالي فإن مصاريف فريق الكرة قد دبرىا الرب بيمة اإلخوة

المؤمنين لغاية شير أيار ٕٕٔٓ.

يتجدد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء في صالة
 +الموعد
ّ

مار يعقوب مع األمسيات الروحية لتفسير الكتاب المقدس.

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٕ تشرين األول (.$)626
مع الشكر لممؤمنة التي قدمت مبمغ ٕٓ $لحاد بشابو.
وفاة كاهن فاضل :يوم الجمعة الماضي ،وبعد صراع مرير مع المرض
تحممو بصبر وايمان .رقد بالرب عمى رجاء القيامة المأسوف عميو األب

الفاضل الخوري صموئيل أقدمير المتقدم بين الكينة في النيابة
البطريركية باستنبول ،وسيشيع إلى مثواه األخير يوم الثالثاء القادم.

المرحوم ُولد في قرية زاز (طور عابدين) سنة ٕ٘ .ٜٔرسمو المطران
يوحنا دولباني شماساً وعينو معمماً لمدرسة دير الزعفران سنة ٓ٘ .ٜٔثم

رسمو كاىناً في كنيسة مار بطرس وبولس في ماردين سنة ٔ٘،ٜٔ

وسنة  ٜٔٚٙعينو قداسة البطريرك يعقوب الثالث نائباً لو عمى أبرشية
تميز الفقيد بوداعتو وصوتو
اسطنبول التي اتسع عدد عائالتيا السريانّ .
الرخيم وبمواعظو بالمغتين السريانية والتركية ولو مجموعة من المقاالت

والقصائد بالمغة السريانية .لو الرحمة ولعائمتو ورعيتو الصبر والسموان.

سريانيات :من أقوال قداسة البطريرك زكا األول عيواص.

نحن السريان نفتخر بأن تكون سوريا ميد كنيستنا ووطنيا ،وتحمل سوريا
اسمنا ونحمل اسميا ،ونعتز بوالئنا المطمق ليذا الوطن وبتاريخو ودوره
في بناء الحضارة اإلنسانية وتطوير العموم والفنون وبكل الرموز الخالدة

ليذا الدور ،ففي كل بقعة من بقاع ىذا الوطن لنا أثر ،وتحت كل حجر

من حجارة أرضو رفات جد أو أب أو أخ أو ابن ،وفي كل آبدة من

أوابده التي ال تعد وال تحصى ذكرى لعظيم أو نبيل أو شييد ،وفي كل

صفحة من صفحات تاريخ المنطقة سجل لريادة أو شيادة .وكما كان
أسالفنا وأجدادنا سنكون ،وميما بعثرتنا المحن والشدائد في أنحاء العالم
فإن أنظارنا تظل ترنو إلى الوطن األم ،وقموبنا تخفق لو وألبنائو ،واذا

فرضت عمينا المواطنة في المغتربات وفرض عمينا واجب الوفاء

واإلخالص ألوطاننا الجديدة فإن الحب يظل لمحبيب األول ،وال تناقض

أبداً بين اإلخالص لألوطان في المغتربات ،والحب لموطن األم .ووطننا
األم ىو سوريا التي أخذت اسمنا وأعطتنا اسميا».

صباح الورد :إلى سيدات كنيستنا الفاضالت القديرات المواتي عممن
خالل عطمة نياية األسبوع الماضي ألجل تحضير أكمة الكتل التي نالت

إعجاب الجميع صغا اًر وكبا اًر ،وقد دعموا من خالليا مصاريف فريق

أشبال السريان الكروي .المتأمل في خدمتين المتفانية ،وتعاونين معاً بيد
وروح واحدة يشعر بأىمية الكنيسة ودور أنشطتيا في التعارف والتقارب

بين األشخاص ،بل وخمق أوقاتاً من الفرح رغم تعبيا ،وأي طعم لمفرحة

بدون تعب .صباح الورد لسيداتنا الفاضالت ،ولكل من يخدم الكنيسة
نساء ورجاالً ،ويضحون بوقتيم وجيدىم وراحتيم ،إنيم يقدمون عبرة

لجميعنا بضرورة العمل ،وتخفيف االنتقادات.

تأمل :محبة متميزة .بقمم األخت منى أسمر لولي.
مع كل إشراقة شمس في يوم جديد من أيام حياتنا ،لنا وعد ويقين الرجاء

نسمعو من فم القدوس :ىا أنا معكم كل األيام .ويتوالى الميل والنيار.
ليل يح ّل فيو الظالم ويسدل ستائره فيو .العيون تنام من تعب مشاغل
العالم .عيون نائمة ،وقمبيا مستيقظ ومستنير .كل ليل تعقبو ابتسامة فجر
جديد ،وفي ضوئو تظير األلوان .حتى البشر ألوان ،فالقمب األسود
تغيب فيو كل األلوان ،والقمب األبيض يستمد جمالو من منبع النور ،من

رب الجمال والكمال .ما أروع حبك يا يسوع يا كمال المحبة ،محبتك
متميزة وغير متحيزة .أعظم وصية أعطيتنا المحبة لكن أين نجدىا؟

أصبحت عممة صعبة ىذه األيام ألنيا ال تُصرف إالّ في بنك الصدق،
الصدق في خدمة الرب في كل مجاالت حياتك .فكن الخادم األمين

وعبر عن محبتك بالمسان والسموكِّ .
الرب،
اتق
ّ
الذي يمدحو الربّ ،
وتذ ّكر دائماً أن عينو الساىرة ترى سرائر الروح في أعماق القمب .ال تدع
رب
روحك تتمقى صفعات روحية ترنحك ذات اليمين وذات الشمال .ىا ّ
المجد يدعونا جميعنا لنرتقي الساللم التي توصمنا لمساكن النور .إلى
أورشميم الجديدة وأعمدتيا المحبة والتسامح والغفران .أبوابيا مفتوحة ،كن

من روادىا .ال تدع الفرصة تفوتك ،ففييا صدق النبوءات ،ومواعيد

األفراح الحقيقية مع الرب يسوع .ادخميا بفرح وترنم.

Today’s Bible reading (Luke 13:1-9):

“For the kingdom of heaven is like a landowner who went out
early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when
he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent
them into his vineyard. And he went out about the third hour
and saw others standing idle in the marketplace, and said to
them, „You also go into the vineyard, and whatever is right I
will give you.‟ So they went. Again he went out about the sixth
and the ninth hour, and did likewise. And about the eleventh
hour he went out and found others standing idle, and said to
them, „Why have you been standing here idle all day?‟ They
said to him, „Because no one hired us.‟ He said to them, „You
also go into the vineyard, and whatever is right you will
receive.‟ “So when evening had come, the owner of the
vineyard said to his steward, „Call the laborers and give them
their wages, beginning with the last to the first.‟ And when
those came who were hired about the eleventh hour, they each
received a denarius. But when the first came, they supposed that
they would receive more; and they likewise received each a
denarius. And when they had received it, they complained
against the landowner, saying, „These last men have worked
only one hour, and you made them equal to us who have borne
the burden and the heat of the day.‟ But he answered one of
them and said, „Friend, I am doing you no wrong. Did you not
agree with me for a denarius? Take what is yours and go your
way. I wish to give to this last man the same as to you. Is it not
lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your
eye evil because I am good?‟ So the last will be first, and the
first last. For many are called, but few chosen.”
Comment on Today’s Verse: “If You are willing, You can make me
clean” (Mark 1:40)
Cleanse me Lord, because You certainly can. I confidently know that
You will, because You love me, and desire my cure from all of my
spiritual and physical illnesses.
Dear Lord, cleanse me, bless me with a touch of cure, so that I forget
the pains of the past and the aches of the body, and so that You free
me from suffering from my sinful self.
Dear Lord, today I am faking what I am saying, but I am truly
expressing the state of pain and despair I reached to, filled with

confidence though that there is no way out except through You O
Lord, because You are the true God, and I want to be pure, as I cannot
tolerate living in sin anymore. As the deer pants for streams of water,
so my soul pants for you, my God.
Story of the Week: Woman and the Hunchback (By Mr. Yousef
Danho) A woman baked bread for members of her family and an
extra one for a hungry passerby. She kept the extra bread on the
window sill, for whosoever would take it away. Every day, a
hunchback came and took away the bread. Instead of expressing
gratitude, he muttered the following words as he went his way: “The
evil you do remains with you: The good you do, comes back to you!”
This went on, day after day. Every day, the hunchback came, picked
up the bread and uttered the words: “The evil you do, remains with
you: The good you do, comes back to you!” The woman felt irritated.
“Not a word of gratitude,” she said to herself.
“Everyday this hunchback utters this jingle! What does he mean?”
One day, exasperated, she decided to do away with him. “I shall get
rid of this hunchback,” she said. And what did she do? She added
poison to the bread she prepared for him! As she was about to keep it
on the window sill, her hands trembled. “What is this I am doing?”
she said. Immediately, she threw the bread into the fire, prepared
another one and kept it on the window sill.
As usual, the hunchback came, picked up the bread and muttered the
words: “The evil you do, remains with you: The good you do, comes
back to you!” The hunchback proceeded on his way, blissfully
unaware of the war raging in the mind of the woman.
Every day, as the woman placed the bread on the window sill, she
offered a prayer for her son who had gone to a distant place to seek
his fortune. For many months, she had no news of him. She prayed for
his safe return. That evening, there was a knock on the door. As she
opened it, she was surprised to find her son standing in the doorway.
He had grown thin and lean. His garments were tattered and torn. He
was hungry, starved and weak.
As he saw his mother, he said, “Mom, it‟s a miracle I‟m here. While I
was but a mile away, I was so famished that I collapsed. I would have
died, but just then an old hunchback passed by. I begged of him for a
morsel of food, and he was kind enough to give me a whole bread. As
he gave it to me, he said, “This is what I eat everyday: today, I shall
give it to you, for your need is greater than mine!” ” As the mother
heard those words, her face turned pale.
She leaned against the door for support. She remembered the poisoned
bread that she had made that morning. Had she not burnt it in the fire,

it would have been eaten by her own son, and he would have lost his
life! It was then that she realized the significance of the words: “The
evil you do remains with you: The good you do, comes back to you!”
Our news:
+ On Friday October 7, our church celebrated the memory of two
saints: Mar Sergius and Mar Bacchus
+ We will hold the fortieth memorial of the late Mrs. Shameer Toma
Gabriel, wife of Me. Saleem Gabriel, next Sunday. We pray for mercy
for the departed and long life for her family
+ We will hold the annual memorial of the late Mrs. Georgette Tayar,
wife of the late Mr. George Succar. We pray for mercy for the
departed and long life for her family
+ Yesterday was the wedding of Mr. Peter Marina and Miss Isabelle
Filman. We congratulate the newlywed and their families, and wish
them a life filled with happiness.
+ Today is the wedding of Mr. Vikin Khozozyan and Miss. Diana
Louli. We congratulate the newlywed and their families, and wish
them a life filled with happiness.
+ We continue to have our weekly bible study meetings at St.
Yacoub's hall - Henri Bourassa, on Tuesdays at 7:30 pm
+ Plate collection for Sunday October 2 was $626.
+ Qenneshrin Christian Centre has started its meeting for this year.
These meetings are dedicated to teach principles of our faith to
children of all ages using simple and versatile tools. They are held at
St. Yacoub's hall - Henri Bourassa from 2 – 4 pm. For more
information, please contact Paula Kourie (514-831-9745) and Nelly
Abdulnour (514-209-7272). In addition, the centre would like to let
you know that deadline to register for the Ceremonial Communion is
October 29, and training takes place at 2 pm at St Yacoub's Hall Henri Bourassa. For more information please contact Miss. Katia
Ajmo (514-209-0512).
+ With the blessings of His Eminence Archbishop Elia Bahi, and the
support of our board of trustees, the Syriac Cubs soccer team had a
fundraising lunch, prepared by ladies from our church, who worked
hard to ensure the success of this activity which was attended by
around 100 people, beside the catering requests. This activity raised
$1907 for the soccer team. Therefore, all expenses needed by the team
till May 2012 were made ready by our Lord and the work of our dear
parishioners.

Syriacs: Quotes from his holiness patriarch Zaka the first Iwas
"We Syriacs are proud that Syria is the origin of our church. Syria
carries our name, and we carry its name. We are happy to have our
sincere loyalty to this country and to believe in its history and its role
in the development of civilization, science, and art. We have left our
footstep on each and every part of this country, and under each stone,
there are remnants of a grandfather, a father, a brother or a son. On
each history page of this country is our name, as great men, nobles,
and also martyrs. As our ancestors were, we will be. However
scattered around the world we became, we still look back at our home
country with love to this country and to all of its sons and daughters.
Although we may become now citizens loyal to new countries, we
still carry in our hearts our love to the first love. There is no
inconsistency between loyalty to our new western countries, and love
to our mother country. Our mother country is Syria, of which we took
our name, and gave our name to it.”
Have an Awesome Morning: To all ladies of our church who worked
hard last weekend to prepare lunch for all, who enjoyed the meal, and
supported our youngsters‟ soccer team. If we think of their work
together, we appreciate what important role the church can have in
bringing people together, and creating happiness despite hard work.
Have an awesome morning dear ladies, and to all who serve the
church ladies and gentlemen, who sacrifice their time and energy for
the church. They represent an example for us to work hard and avoid
criticism.
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