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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

آية العدد :المحبة تتأنى وترفق .المحبة ال تحسد .المحبة ال تتفاخر،

وال تنتفخ .وال تُقبح ،وال تطمب ما لنفسهأ( .كورٖٔ.)٘-ٗ :
النص اإلنجيمي (يوحنا  41 :3ـ :)14
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حكمة العددُ :خذ من اليوم عبرة ،ومن األمس خبرة .اطرح منيما التعب
والشقاء ،واترك الباقي لرب السماء.
ٔٔ أيمول ٕٓٔٔ/

No: ٔٛٙ

عيد اكتشاف خشبة الصميب

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
لموىمة األولى يبدو وصف القديس بولس لممحبة تعجيزي ،ومن الصعب
تطبيقو في حياتنا العممية كبشر خطاة تتميز أغمب سموكياتنا باألنانية.

لكن إن تأممنا قميالً في سمات المحبة في اآليات ستكون لنا عبرة
واختبا اًر حقيقياً حول مدى قدرتنا عمى الحب ،والخروج من ذاتنا نحو

محبة ومساعدة ودعم إخوتنا في االنسانية .واألىم في األمر أن ُندرك

أننا نقدر أن ُنحب بشكل أعمق وأفضل إن تعممنا من محبة الرب لكي
تكون محبتناصادقة ،خالية من الكبرياء والغش ،والتنتظر المقابل.
قصة العدد :نموذج إنساني ُمشرف(خضير طاىر-عن موقع ايالف).
إنو نموذج إنساني تتشرف بو البشرية ،يتمثل بالسيدة Moira Kelly

اإلمرأة األسترالية التي ُولدت عام ٗ،ٜٔٙوتُدير مؤسسة إنسانية شعارىا:
األطفال أوالً .تُقدم خدماتيا لكافة أطفال العالم ،وقد بدأت العمل الخيري
بعمر  ٛسنوات فقط بعد مشاىدتيا لفيمم عن نشاطات األم تيريزا ،فقررت

حينيا اإلنخراط بمساعدة األطفال،وكانت تفعل ذلك بعد خروجيا من

المدرسة .عندما بمغت عمر ٕٔ باعت سيارتيا ،وسافرت الى اليند
لتعمل ضمن فريق األم تيري از اإلنساني ،ثم تنقمت حيث توجد الحروب

والمجاعات والكوارث في مختمف أرجاء العالم تقدم مساعدتيا لألطفال،

المعاقين أحمد وشقيقو الذي
ومنيم أطفال العراق حيث تبنت الشقيقين ُ
أسمتو ايمانويل ،ونقمتيما من وسط ماليين المسممين في العراق الى

است ارليا ومنحتيما اسم عائمتيا .وقبل أيام أصبح ايمانويل مشيو اًر بعد
مشاركتو في برنامج لميواة حصل بعد ظيوره فيو عمى اعجاب وتعاطف

ماليين المشاىدين في العالم ،وكانت  Moira Kellyمعو تقف خارج

المسرح تشاىده يغني ،وىي تبكي مع أخيو ،من فرحتيما بنجاحو.
(القصة

الحقيقية

تجدونيا

مصورة

عمى

الرابط

التالي):

http://youtu.be/W_quwICnliI

إخوتي :لكل واحد منا رسالة إنسانية ميمة،اليجب أن ييمميا أو
يتجاىميا ،ألنيا أمانة أوكمنا الرب بيا ،وسوف يسألنا عنيا يوم الدينونة.
أخبارنا:

 +يوم  ٛأيمول صادف عيد والدة السيدة العذراء بحسب تقويم كنيستنا

السريانية .كل عام وأنتم بخير.

 +اليوم تحتفل كنيسة مار يعقوب في مونتريـال بعيد الصميب المقدس
الذي يصادف يوم ٗٔ أيمول بحسب تقويم كنيستنا السريانية .وكل عام
وأنتم بخير .ويوم ٗٔ أيمول ىو الذكرى السنوية الٖٔ لجموس قداسة

البطريرك زكا األول عيواص عمى الكرسي االنطاكي .حاد بشابو تينىء

قداستو بالعيد وتدعو لمرب ليطيل عمره ،ويسدد خطاه في رعاية كنيستنا
السريانية لما فيو مجد اهلل وخالص النفوس ،والى سنين مديدة يا سيد.

 +األحد الماضي أقيم جناز األربعين لممرحوم ريمون فتوح والد األخ
جالل فتوح .لمفقيد الرحمة ،ولعائمتو من بعده طول البقاء.

 +اليوم يقام الجناز السنوي لممرحومة ميرام نوريكيان والدة السيدة فيرجين
كربيتيان زوجة األخ جان مموح .لمفقيدة الرحمة ،ولعائمتيا طول البقاء.

 +نشكر اهلل لعنايتو باألخ جاك بدرية بعد األزمة الصحية العابرة التي
مرت بو ،مع تمنياتنا لو بالشفاء العاجل ،ودوام الصحة والعافية.

 +رزق اهلل األخ غسان رزق اهلل وزوجتو الفاضمة سابين طفالً ذك اًر

أسمياه ألكسندرو .تيانينا لموالدين وعائمتييما ،ويربى بعزكم.

 +اليوم األحد وبرعاية نيافة المطران ايميا باىي تدعوكم أخوية العائمة

إلى باربكيو مع فقرة أناشيد سريانية من جوقة كنيستنا بإشراف األب
كميل اسحق .يمييا فقرة تراثية من الفنان الياس كورية .البطاقات ٘ٔ$

لمكبار و $ٚلمصغار ،عند اإلخوة :فيد رزق اهلل -يوسف دنحو -صبحي
بشارة -مازن مواس.

 +برعاية المجمس الممي في كنيستنا تقيم أسرة فريق أشبال
̈
السريان( ̈
ܕܣܘܖܝܝܐ كوريي دسوريويي) لكرة القدم غداء كتل
ܓܘܖܝܐ

يخصص ريعو لمصاريف الفريق خالل الشتاء القادم .الغداء بعد قداس
يوم األحد ٕ تشرين األول في صالة مار يعقوب – ىنري بوراسا .ثمن

البطاقة ٕٔ $لمكبار  $ ٙلمصغار .و $ٗٛلمدزينة لمن يريد أن يوصي

سمفاً لدى السيدة فييمة تنورجي (أم حنا).

 +نظ اًر لقرب إنتياء عمل المجنة الحالية في نياية أيمولُ ،يعمن المجمس
الممي عن بدء الترشيح لعضوية لجنة السيدات لدورة إنتخابية جديدة لمدة
سنتين .فمن ترغب باالنتساب إلى لجنة سيدات كنيسة مار يعقوب

النصيبيني في مونتريـال أن تقدم طمب ترشيحيا ألمين سر المجمس األخ

إلياس قومي.

 +انطمقت البارحة السبت تمارين كرة القدم عمى أرض كنيستنا .بينما
بدأت تدريبات الكاراتيو مساء الجمعة الماضي بإشراف المدرب القدير
مارون ثابت بمعدل تدريب كل أسبوع.

 +نعممكم أن العدد ٘ من مجمة حاد بشابو سيصدر ىذا الشير .فمن
لديو أي إعالن عن مناسبة أو عن عممو ،أن يزودنا بو في اسرع وقت

ممكن .كما أننا نقبل التبرعات التي تساىم في تغطية مصاريف العدد،

مع الشكر لممؤمن الذي تبرع بمبمغ ٓٗ . $

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

مار يعقوب مع األمسيات الروحية لتفسير الكتاب المقدس.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٗ أيمول (.$)675

سريانيات :يقول الباحث المغوي السرياني الممفونو يعقوب حنا:
تكمم اىل "تدمر" لغتين .ففي القرن الثاني كانت "اإلغريقية "وىي لغة

عمية القوم من األرستقراطيين ومثقفي المجتمع التدمري ،وبقيت سائدة

حتى القرن الثاني عشر الميالدي ،وكانت المغة الثانية ىي "اآلرامية"
التي تكممتيا معظم مناطق الشرق األوسط لمدة ألف عام.
صباح الورد :إلى بعض اإلخوة واألخوات في كنيستنا ،الذين يحبون
الخدمة والعمل بدون أن يعرف الناس بما قدموه أو تبرعوا بو من مال أو
جيد .ليم محبتنا وتقديرنا ،وليبارك الرب أتعابيم ألنيم يعممون بحسب
وصيتو ،وىو القائل :ال تعرف يمينك ما تفعمو شمالك.

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني لمسريان
األرثوذكس في مونتريـال .لممراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف

ٓ ٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙبإمكانكم مطالعة حاد بشابو عمى 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 site which is supervised
by Father Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com

Today’s Bible reading (John 3:14-21):
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so
must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in
Him should not perish but have eternal life. For God so loved
the world that He gave His only begotten Son, that whoever
believes in Him should not perish but have everlasting life.
For God did not send His Son into the world to condemn the
world, but that the world through Him might be saved. “He
who believes in Him is not condemned; but he who does not
believe is condemned already, because he has not believed in
the name of the only begotten Son of God. And this is the
condemnation, that the light has come into the world, and
men loved darkness rather than light, because their deeds
were evil. For everyone practicing evil hates the light and
does not come to the light, lest his deeds should be exposed.
But he who does the truth comes to the light, that his deeds
may be clearly seen, that they have been done in God.”
Comment on Today’s Biblical Verse: “Love suffers long
and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is
not puffed up; does not behave rudely, does not seek its
own,”(1Cor 13:4-5).
The first glimpse at today’s verse gives the impression that
love, according to St. Paul’s description, is impossible and
hard to fulfill in our daily life where we only care about
ourselves. However, meditating in what true love means
according to the bible will give us a great lesson, and also a
test on how much we can love. It’s a call for us to leave our
selfishness, and to love, help others. More importantly is to
follow our Lord’s example to truly love others, without pride
or deceit, and without waiting for something in return.
Today’s Story: A Great Example (Khider Taher – Elaph
webpage)
What a great example Mrs. Moira Kelly represents! Born in
1964 this Australian lady runs a humanitarian institution
called Children First, serving children all around. Mrs. Kelly
started humanitarian work at the age of 8, influenced and

motivated by a movie on Mother Theresa’s activities. At the
age of 21 years, she sold her car and travelled to India,
joining Mother Theresa’s humanitarian team, then she moved
around, wherever there were wars, famines, and disasters
throughout the globe, helping kids, including children of Iraq,
as she adopted 2 brothers Ahmad and Emmanuel, and
transported them from the midst of millions of Muslims in
Iraq to Australia, and gave them her family name. Some days
ago, Emmanuel became well-known after participating in a
talent show the X-factor, where his performance took the
audience and the judges’ breath away!
Dear Brothers: Every one of us has a task in life that we
should not ignore. It is God’s gift, and trust in us, and we will
be asked on all measures and talents we received and how we
used them on the last day.
Our News:
+ Last Sunday was the fortieth memorial service of the late
Mr. Rimon Fattouh, father of Mr. Jalal Fattouh. May the Lord
have mercy for the departed, and patience and long life for his
family.
+ We would like to thank God for taking care of our brother
Jack Badrieh after the major health crisis he passed through,
with our continuous prayers for him.
+ Today is the annual memorial service for the late Mrs.
Meriam Nourekian, mother of Mrs. Virgin Karabetian, wife
of Mr. Jean Mallouh. We pray for mercy for the departed, and
a long life for her family.
+ The Lord granted Mr. Ghassan Rizkallah and his wife Mrs.
Sabine a baby boy, Alexandro. We congratulate the parents,
and may the Lord bless Alexandro.
+ According to our church’s tradition, Virgin Mary’s birthday
falls on September 8.
+ Yesterday, soccer training started on our church’s land,
while the karate training by Mr. Maron Thabet started on
Friday.
+ The plate collection for Sunday September 4 was $576

+ Today September 14, our church celebrates the memory of
the discovery of the holy cross. It also commemorates the 31st
memory of the enthronement of His Holiness Mor Ignatius
Zakka I Iwas as a patriarch. Had Bshabo would like to
congratulate his holiness, and pray for a long life for him, and
may the Lord grant him all the wisdom to guide our Syriac
church to lead more souls to salvation.
+ Today, and with the blessings of His Eminence, the Family
Fraternity would like to invite you for a barbecue, Syriac
songs from our church choir supervised by Rev. Father Kamil
Ishak, followed by great songs from Mr. Elias Kourieh.
Tickets are $15 for adults and $7 for children and can be
obtained from Mr. Fahad Rizqallah, Mr. Yousef Danho, Mr.
Subhi Bshara and Mr. Mazen Mawas.
+ With the support of our board of trustees, the Syriac Cubs
soccer team (“Gouryé d’Souryoye”) would like to invite you
for a lunch, to raise funds to support the team for the
upcoming winter training season. Lunch will be held after the
mass on Sunday October 2 at St Yacoub’s hall – Henri
Bourassa. Tickets are $12 for adults and $6 for children. Preorder tickets price is $48 for a dozen from Mrs. Fahima
Tannourji (Um Hanna).
+ As the term of the current Ladies Auxilliary is coming to an
end by the end of the month of September, the board of
trustees would like to invite all ladies interested in joining the
ladies auxiliary in its new term to nominate themselves by
contacting Mr. Elias Kawmi, the secretary of the board of
trustees.
+ We would like to let you know that the fifth issue of Had
Bshabo will come out this month. If you are interested in
posting your social or business announcements, please let us
know as soon as possible. Moreover, we are accepting
donations to support this coming issue.

