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آية العدد :فال تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة
(عبرانيين.)53 :01
النص اإلنجيلي (متى  5 :16ـ :)11
ِ
ال لَهُ ْم َي ُسوعُ:
ْخ ُذوا ُخ ْب ًازَ .وقَ َ
َن َيأ ُ
اء تَالَمي ُذهُ إِلَى اْل َع ْب ِر َن ُسوا أ ْ
َولَ َّما َج َ
ِ
ِّين والص ُّ
" ْانظُُرواَ ،وتَ َح َّرُزوا ِم ْن َخ ِم ِ
ِّين" .فَفَ َّك ُروا ِفي أ َْنفُ ِس ِه ْم
َّدوِقي َ
ير اْلفَِّريسي َ َ
ِ
ِِ
ون ِفي
ْخ ْذ ُخ ْب ًاز" .فَ َعلِ َم َي ُسوعُ َوقَ َ
ين" :إَِّن َنا لَ ْم َنأ ُ
ال لَهُ ْم" :ل َما َذا تُفَ ِّك ُر َ
قَائل َ
ِ
ِِ ِ
يم ِ
ون؟ َواَ
ان أََّن ُك ْم لَ ْم تَأ ُ
ْخ ُذوا ُخ ْب ًزا؟ أ َ
َحتَّى اآل َن اَ تَ ْفهَ ُم َ
أ َْنفُس ُك ْم َيا َقليلي اإل َ
َخ ْذتُم؟ واَ س ْبع ُخ ْب َز ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ات
تَ ْذ ُك ُر َ
ون َخ ْم َس ُخ ْب َزات اْل َخ ْم َسة اآلاَف َو َك ْم قُفةً أ َ ْ َ َ َ
األَربع ِة اآلاَ ِ
ون أَِّني لَ ْي َس َع ِن اْل ُخ ْب ِز
َخ ْذتُ ْم؟ َك ْي َ
ف َو َك ْم َّسالً أ َ
ف اَ تَ ْفهَ ُم َ
َْ َ
ِ ٍِ
ِ
ِّين والص ُّ
َن تَتَ َح َّرُزوا ِم ْن َخ ِم ِ
ُقْل ُ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ِّين؟" ح َينئذ فَ ِه ُموا أََّنهُ
َّدوِقي َ
ير اْلفَِّريسي َ َ
ِ
ِ
ِِ
َن َيتَ َح َّرُزوا ِم ْن َخ ِم ِ
ِّين
لَ ْم َي ُق ْل أ ْ
ير اْل ُخ ْب ِزَ ،ب ْل م ْن تَ ْعليم اْلفَِّريسي َ
والص ُّ
ِّين.
َّدوِقي َ
َ

حكمة العدد :تعلمنا الحياة أال نسأل الكاذب لما فعلت ذلك ،ألنه غالباً

سيجيب بكذبة أخرى.
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األحد الثالث والعشرون بعد القيامة

تعليق على اآلية االنجيلية:
ثقة اانسان باهلل حالة صحية مطلوبة في كل وقت ،وتتجلى أكثر فأكثر
وسط اآلام والضيقات التي نتعرض لها ،أو اآلام التي قد تمر في

حياتنا .لذلك يطلب الرسول بولس أن ا نطرح ثقتنا وايماننا بقدرة اهلل
وعمله مهما اشتدت علينا الضغوطات ،بل يؤكد لنا أن الثقة التي ا

تتزعزع أو تتغير بقدرة اهلل وتدخله في الوقت المناسب لما فيه خيرنا
سوف ننال عنها مكافأة غير عادية ،وقد وصفها الرسول هنا بالعظيمة.
قصة العدد :اكتشاف خشبة الصليب
تم اكتشاف خشبة الصليب في النصف األول من القرن الرابع على يد
الملكة هيالنة والدة اامبراطور قسطنطين .حيث يقول التاريخ أنها عثرت

على الصلبان الثالثة ،واستطاعت أن تميز صليب السيد المسيح من

خالل اللوحة المعلقة عليه .

ويؤكد القديس يوحنا الذهبي الفم في خطبة ألقاها أواخر القرن الرابع بأن

الفرق بين صليب المسيح والصليبين اآلخرين عندما اكتشفتهما الملكة

هيالنة كان واضحاً من اللوحة التي كتبت بأمر بيالطس والتي بقيت

معلقة عليه ويرى ذلك أيضاً القديس امبروسيوس أسقف ميالنو ) 574ـ ـ
 .)597وعندما قام الفرس بغزو أورشليم ونهبها سنة 404م ،كانت

خشبة الصليب المقدس بين جملة الغنائم التي أخذوها ونقلوها معهم الى

قطيسفون عاصمة مملكتهم الشتوية على نهر دجلة ،وبقي الصليب في

حوزتهم حتى قام اإلمبراطور الروماني هرقل ،وهزم جيوشهم وانتصر

على كسرى الثاني سنة  436م ،وأعاد ذخيرة الصليب المقدس إلى

القسطنطينية ،ثم نقلت إلى أورشليم سنة  450م.

 +األحد القادم الجناز السنوي للمرحوم جبرائيل عجمو .له الرحمة
ولعائلته طول البقاء.

 +نشكر اهلل على عنايته بالسيدة الفاضلة نوال عطاهلل (أم صبحي
والياس وسوسن بشارة) مما أدى لنجاح العمل الجراحي الذي خضعت
له .مع تمنياتنا لها ولعائلتها بدوام الصحة ،وبالشفاء العاجل.

 +يسر لجن ة السيدات في كنيستنا أن تعلن لكم عن غداء عيد الشكر،

الذي ٌيقام في صالة كنيستنا -هنري بوراسا ،وذلك بعد قداس يوم األحد
 7تشرين األول .ثمن الوجبة للكبار $01وللصغار  .$7والتسجيل عند
السيدتين الفاضلتين :مهى حنا القس -فهيمة تنورجي(أم حنا).

 +تحت شعار" :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة
والنصح"( 3تيموثاوس .)7:0أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية
تدعوكم اجتماعاتها الروحية والتربوية الجديدة ألطفال الكنيسة ،والتي

تنطلق فعلياً يوم السبت  4تشرين األول  .3103وتستمر كل سبت من

الساعة الثانية حتى الرابعة من بعد الظهر في صالة كنيستنا ـ ـ هنري

بوراسا .أعمار األطفال من  4ولغاية  03سنة ،ورسم ااشتراك السنوي

فقط $33

للتسجيل وللمزيد من المعلومات ااتصال مع األخوات :نيللي عبد النور

 304-319-7373كاترين حنا .304-553-0737

 +برعاية نيافة المطران ايليا باهي وعلى مدى يومين احتفلت أخوية

العائلة في كنيستنا بعيدها الثاني يومي السبت واألحد الماضيين .ففي

اليوم األول أعدت األخوية كرمساً يتضمن مجموعة ألعاب أمتعت
األطفال الذين تناولوا لقمة محبة معاً وحضروا فيلماً سينمائياً ثم حصلوا
على هدية تذكارية وخرجوا فرحين بعد ساعات من الحيوية والنشاط .وفي

يوم األحد افتتح النشاط بالغداء الذي أعدته لجنة السيدات مشكورة،

وكانت الصالة مليئة على آخرها ،في مشهد يفرح القلب ،وقد أعدت
األخوية برنامج مسابقات مع هدايا قيمة ،وكانت فرقة الشباب الجديدة
تغسل السيارات في الخارج لتدعم صندوقها المالي ،وفي السادسة كان

موعد الحضور مع أمسية ترانيم بعنوان رسالة سالم أحياها بتألق األب

كميل اسحق مع جوقة كنيستنا وسط حضور جيد تفاعلوا مع الترانيم،

وطالبوا بإعادة بعضها ألكثر من مرة .

لقطات:

 +قدمت األخوية باقات ورد عربون شكر وامتنان إلى األب كميل

اسحق -األب انطوان طحان من الكنيسة المارونية الذي عزف على

الناي -أعضاء الفرقة الموسيقية األساتذة :الياس كورية -جوزيف حداد-
طوني معصب -أكوب فوسكوريان ،والمصور األخ طوني فقس.

 +تكونت جوقة الترانيم من اإلخوة :كاترين حنا -جورجيت حنا -مهى

حنا القس -أمل قومي -كلير آحو -صباح آحو -نهى ابراهيم -ليليان
خوري -شفيقة عبدايم -فاديا آحو -زكي حنا -فهد آحو -يوسف دنحو-

صبحي بشارة  -مينا حنا -دومينيك حنا -كابي يوسف.

 +أشرف األخ يوسف دنحو على أجهزة الصوت خالل األمسية.
 +بلغت أرباح احتفالية الغداء مع تبرعات األمسية ( $)3111سوف
تسلم لسيدنا المطران ألجل إخوتنا المحتاجين في سوريا.

 +صور األمسية تجدونها على موقع شلوميل www.shlomeel.com
رسالة محبة

إلى األب الفاضل كبرئيل سركيس كاهن كنيسة مار افرام السريانية في

شيربروك الذي يحتفل اليوم بالقداس اإللهي في كنيستنا بسبب سفر أبونا

كميل اسحق ،وهي ليست المرة األولى التي يحضر فيها أبونا كبرئيل إلى

مونتريـال ليقدم خدماته ،ولن تكون األخيرة إن شاء اهلل وعشنا.
صور حلوة في كنيستي

 +الشباب الصغار ،أمل الكنيسة الذين كانوا يغسلون السيارات بهمة
ونشاط يوم األحد الماضي في أرض كنيستنا.

صور غير مثالية في كنيستي

 +من ينتقدون في المنازل والزيارات ،وخالل المكالمات الهاتفية ،بينما ا
يقدمون دقيقة واحدة من وقتهم لخدمة الكنيسة.

فقرة للتأمل :هناك أشياء في الحياة يجب أن ا نفعلها :فقدان الثقة،
ونكث الوعد .تحطيم العالقات ،وكسر القلب ألنها ا تُحدث صوتاً،
ولكنها تُحدث الكثير من األلم.
سريانيات :المجمع السرياني المقدس

في الفترة من  01لغاية  05أيلول ُ 3103عقد في دير مار يعقوب
البرادعي في العطشانة ـ ـ لبنان المجمع السرياني المقدس برئاسة قداسة
البطريرك زكا األول عيواص وحضور معظم مطارنة كنيستنا السريانية،

وغياب ثالثة منهم فقط.

خالل المجمع تم التداول في شؤون األبرشيات السريانية حول العالم،
والتركيز على األحداث المؤلمة التي تمر بها سوريا ،كما تم بحث

موضوع كنيستنا السريانية في الهند ،ومناقشة توحيد يوم عيد القيامة مع

باقي الطوائف المسيحية ،كما تم إنشاء نيابة بطريركية في الخليج العربي

واختيار الربان نثنائيل يوسف ليكون مطراناً نائباً بطريركياً فيها.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  04أيلول (.$)447

Today’s Bible reading (Matthew 16: 5-12):
Now when His disciples had come to the other side, they had
forgotten to take bread. Then Jesus said to them, “Take heed and
beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.” And
they reasoned among themselves, saying, “It is because we have
taken no bread.” But Jesus, being aware of it, said to them, “O you
of little faith, why do you reason among yourselves because you
have brought no bread? Do you not yet understand, or remember
the five loaves of the five thousand and how many baskets you
took up? Nor the seven loaves of the four thousand and how many
large baskets you took up? How is it you do not understand that I
did not speak to you concerning bread? but to beware of the leaven
of the Pharisees and Sadducees.” Then they understood that He did
not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine
of the Pharisees and Sadducees.
Comment on Today’s Verse:
“Therefore do not cast away your confidence, which has great
reward.” (Hebrews 10:35)
Our trust and faith in God is always needed, especially when we
are in the midst of calamities and pains. Therefore, St. Paul tells us
not to throw away our trust and faith in God’s capabilities and in
His work however difficult our life situations were. St. Paul even
insists that this unchanging faith and trust will be an unusual
reward for us, described by Paul as being great.
Story of the Day: Discovery of the Cross
The cross wood was discovered in the first half of the fourth
century. The discovery mission was lead by Queen Helana, mother
of the emperor Constantine. The story tells us that she found three
crosses, and was able to identify which was that of Jesus from the
sign on top of it.
St. John Chrysostom tells us in a ceremony he gave near the end of
the fourth century that the difference between the cross of Christ
and the other 2 crosses discovered by Helana was clear from the
tablet that was written according to the orders of Pontius Pilate that
stayed hanging on the cross. This was confirmed by St. Ambrosias
archbishop of Milano (374-397 AD). When the Sassanids invaded
and rubbed Jerusalem in 614AD, the wood of the cross was one of
the goods they took with them to their winter capital, Ctesiphon, on

the river Tigris. The cross stayed with them until the roman
emperor Hercules invaded them and won on Kisra II in 628AD,
and returned the cross wood to Constantinople, then to Jerusalem
in 631AD.
+ Next Sunday is the annual memorial service for the late Mr.
Gabriel Ajmo. We pray for patience for his family.
+ Qenshreen 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 will start on Tuesday October 6th, 2012, and continues
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.
+ Plate collection for Sunday September 16th was $647
+ With the auspices of his Eminence Archbishop Elia Bahi, the
Family Fraternity celebrated a second family anniversary for 2
days last Saturday and Sunday. The first day was dedicated for the
children, and included games, lunch, a movie and a souvernir. On
the Sunday, the day started off by a lunch prepared by the Ladies
Auxiliary for a hall full with people. The fraternity prepared a busy
program of entertainment that included games and gifts. The new
Youth Committee were washing cars for public to fundraise money
for their own activities. At 6 pm, there was an evening with praise
and worship themed “Messaage of Peace”. The evening prayer was
hosted by Rev. Fr. Kamil Ishak with the church’s choir, who often
got standing ovation from the audience.
Scenes:
+ The Fraternity presented flowers as a thank-you gift to Rev. Fr
Kamil Ishak, to Rev. Fr. Antoine Tahhan from the Maronite church
who played flute, and to the members of the musical band: Elias
Kourieh, Jospeh Haddad, Tony Masab, and Hagop Fosokorian, and
to the photographer Mr. Tony Faks.
+ The choir consisted of: Katreen Hanna, Georgette Hanna, Maha
Hanna Alkas, Amal Kawmi, Claire Aho, Sabah Aho, Nuha
Ibrahim, Lillian Khoury, Shafiqa Abdayem, Fadia Aho, Zaki

Hanna, Fahad Aho, Yousef Danho, Subhi Bshara, Mina Hanna,
Dominic Hanna, and Gabi Yousef.
+ Mr. Yousef Danho controlled the voice equipment that night.
+ The total profit from the lunch and the donations was $2000, and
will be given to His Eminence to be distributed to our brethren in
Syria.
Message of Love
To Rev. Fr Gabriel Sarkis, priest of St. Aphrem Syriac Orthodox
church in Sherbrook, who is celebrating the holy mass with us
because Fr. Kamil Ishak is away. This is not the first time that Fr.
Gabriel had come to Montreal to offer his services, and we are
always honoured to have him.
Beautiful Images from my church:
+ the youth at my church washing cars last Sunday at our church’s
land.
Undesirable Images from my church:
+ people who criticize the church in front of others during social
functions and long phone calls, while they spend no time serving
the church.
Meditations:
There are things in life that we should never do: losing faith,
unkeeping promises, destroying relationships, and breaking hearts.
Although these do not speak up loudly, they hurt the most.

Syriacs: The Syriac Synod
The Syriac synod was help at St. Yacoub Al-Baradiee in AlAtshane, Lebanon from 10-13 September 2012, presided by His
Holiness Patriarch Zakka I Iwas, and attended by most of the
Syriac bishops; only three were absent.
During the meeting, a number of issues were discussed, including
the painful events that is affecting our people in Syria. Some of the
issues discussed were our church in India, uniting the Easter with
other dominions, institution of a patriarchal vicarate of the Arab
Gulf, and nomination of V. Rev. Fr. Nathanial Yousef as an
Archbishop and a patriarchal vicar there.

