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األحد الرابع والعشرون بعد القيامة
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تعليق على اآلية االنجيلية:

يا له من شعور فائق الروعة يتحدث عنه الملك داود صاحب المزامير،
فهو بعد معاناة قاسية جداً مع حياة الخطيئة ،قدم توبته الصادقة للرب

مصحوبة بدموع غزيرة وصادقة ،وقد استجاب الرب لطلبته ونظر إلى
حاله ،كما ينظر لحال جميع أوالده وانتشله كما انتشلنا من حياة الضياع

التي نحياها ألننا بعيدين عنه.

داود يحمد الرب ويمجده ألنه صار له خالصاً .هذا ما يعلنه في العهد

القديم ،فكم َحري بنا نحن اليوم أن نشكر الرب يسوع المسيح ونعظمه،
صلب ومات وقام ألجلنا ،وأعطانا خالصاً أبدياً.
ألنه ُ
قصة العدد :آثار األقدام

في إحدى الليالي حلمت بأنني كنت أسير على طول الشاطئ مع الرب.
انتشرت مشاهد كثيرة من حياتي عبر السماء .في كل مشهد الحظت

آثار أقدام في الرمال ،ولكن في بعض األوقات كانت هناك آثار أقدام

شخص واحد فقط.

أزعجني هذا ألنني الحظت أنه خالل الفترات الصعبة في حياتي عندما
كنت أُعاني من األلم والحزن ،أو الهزيمة ،كنت أرى مجموعة واحدة فقط

من آثار األقدام ،لذلك قلت للرب :لقد وعدتني يارب إنني إذا اتبعتك

سوف تسير معي دائماً ،ولن تتركني ،لكني الحظت أنه في مراحل

حياتي األكثر صعوبة كانت هناك مجموعة واحدة من آثار األقدام على

الرمال ،ألم تكن هناك من أجلي؟

أجاب الرب :في األوقات التي شاهدت فيها مجموعة واحدة من األقدام يا
ابنتي ،كنت أحملك على ذراعي...

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

 +في مونتريـال ،وعن شيخوخة صالحة انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
عزيز لولي .حاد بشابو تتقدم من زوجته الفاضلة نزيرة مالي .ومن أوالده

جاك ـ ـ ـ صبحي ـ ـ ـ فهيمة ـ ـ ـ جورجيت ـ ـ ـ منى ـ ـ ـ سلوى ـ ـ ـ وهدى لولي
بالتعازي القلبية الحارة .له الرحمة ،ولكم من بعده طول البقاء .ويوم

األحد القادم  7تشرين األول يقام جناز األربعين لراحة نفسه.

 +اليوم عمادة الطفلة سيينا ابنة ساندي سامي كنعو وكريس ميليس.
تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.

 +في مونتريـال انتقلت إلى رحمة اهلل المرحومة انطوانيت موصلي صايغ
والدة السيدة رويدا زوجة األخ زكي كنعو .حاد بشابو تتقدم بالتعازي

القلبية الحارة من أهل الفقيدة ،لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء.

 +يوم الثالثاء القادم المصادف  1تشرين األول تعود اجتماعات الكتاب
المقدس من جديد بعد عودة سيدنا ايليا بخير إلى مقر إقامته في

مونتريـال .موعد االجتماع الدائم في السابعة مساء في صالة كنيستنا ـ ـ ـ
هنري بوراسا .تعال وادعُ آخرين.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  10أيلول (.$)453

 +يسر لجنة 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 $13وللصغار  .$7والتسجيل عند
السيدتين الفاضلتين :مهى حنا القس -فهيمة تنورجي (أم حنا).

 +تحت شعار" :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة
والنصح"( 1تيموثاوس .)7:1أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية
تدعوكم الجتماعاتها الروحية والتربوية الجديدة ألطفال الكنيسة ،والتي

تنطلق فعلياً يوم السبت  6تشرين األول  .1311وتستمر كل سبت من

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

بوراسا .أعمار األطفال من  6ولغاية  11سنة ،ورسم االشتراك السنوي

فقط  .$15للتسجيل وللمزيد من المعلومات االتصال مع األخوات :نيللي
عبد النور  514-132-7171كاترين حنا .514-001-1757

سهرة خاصة بالسيدات

لجنة السيدات يسرها أن تدعو السيدات فقط  ،إلى حفلة مميزة ،وذلك في

السابعة والنصف من مساء يوم السبت 17تشرين األول في صالة
كنيستنا .البطاقة  $13والتسجيل عند السيدات أعضاء اللجنة جميعهن.

 +تنطلق اليوم تدريبات كرة القدم الخاصة بأعضاء أخوية العائلة الكبار

لكرة القدم .كما نستعد إلعادة تمارين كرة القدم لألطفال التي توقفت
خالل العطلة الصيفية .للمزيد من المعلومات االتصال مع كابي على

الرقم .514-621-2223
رسالة محبة

رسالة المحبة اليوم نوجهها من كل القلب لمن يعيش المحبة حقاً في

حياته .نوجهها أيضاً لمن يريد أن يسلك بمحبة مع اآلخرين ،وان اقتضى

األمر أن يتخلى عن أنانيته وغضبه وردود فعله القاسية.

المحبة رسالتنا في حياتنا القصيرة العابرة على األرض ،وان أردنا أن
نترك فيها بصمة فإننا لن نقدر على صنعها إال بالمحبة بكل ما تتطلبه

من عطاء وصبر وتضحية وقدرة عجيبة على امتصاص اإلساءة واأللم.
صور حلوة في كنيستي

الذين يخدمون في سائر المؤسسات بصدق واخالص وتفاؤل بمستقبل
أجمل لكنيستنا السريانية في مونتريـال.

يخدمون بدون تذمر أو انتقادات أو وضع شروط .يخدمون منذ سنوات

طويلة وال يزالون ،بصمت ومحبة ،ويسعون لنشر روح األخوة االيجابية

دائماً على أمل أن نكون أفضل ،وكما نتمنى جميعاً.
صور غير مثالية في كنيستي

أن نقوم بالتنظير وتقديم اقتراحات وأفكار كثيرة جداً ،بعضها جيد

وبعضها اآلخر غير مدروس وال يصلح ،وعندما ُيطلب منا المساهمة
بالوقت والجهد والمال من أجل تحقيق هذه االقتراحات ،تصيبنا األنانية

ونرفض ،ونلقي باللوم على اآلخرين ألنهم لم ينفذوا أفكارنا.

إنه مرض أصابنا منذ سنوات طويلة .أما آن األوان ُلنشفى منه فنتقدم؟
فقرة للتأمل:
تذكر دائماً ثالث ،أن تُحب وتضحي وتسامح.
وانتبه من ثالث ،أن تجرح وتخدع وتخون.

و ِ
اعط الناس ثالث ،المحبة والوفاء والكلمة الطيبة.
وعندما تُحب شخصاً ابحث فيه عن ثالث ،األمانة والصدق واإلخالص.

مشهد يفرح القلب:
بعد انتهاء القداس اإللهي يوم األحد الماضي نزل المؤمنون إلى الصالة

كالمعتاد ،واذ بالسيد أديب شمعون يضع عدة صناديق من التفاح
واالجاص من منتجات أرضه الطيبة ،وأخذ يبيع للحضور الذين لم

يقصروا بالشراء .األمر الملفت للنظر أن األخ أديب جمع مبلغ $033

تبرع به إلى الكنيسة .فكانت النتيجة نموذج لالنسان المسيحي والسرياني
الحقيقي فهو يقدم من باكورة أرضه ،ويبيع المحصول بنفسه غير آبه
بالجهد الكبير المبذول ،واألهم أنه شمر عن ساعديه للعمل ألجل

كنيسته .لنا في هذا المشهد مثال يحتذى.

سريانيات( :نقال عن موقع بطريركية السريان الكاثوليك)
يوم الخميس  10أيلول  ،1311زار غبطةُ البطريرك مار إغناطيوس
يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك ،قداسةَ أخيه البطريرك

مار إغناطيوس زكا األول عيواص بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

للسريان األرثوذكس في دير مار يعقوب البرادعي بالعطشانة ُيرافقه
أحبار الكنيسة السريانية الكاثوليكية األجالء ،وبحضور أصحاب النيافة

المطارنة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة السريانية األرثوذكسية .

هذا اللقاء هو بادرة محبة أخوية لتهنئة قداسة البطريرك زكا األول بعودته
بالسالمة من ألمانيا ،وكذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثالثين

لجلوسه على الكرسي البطريركي ،وقد ألقى غبطة البطريرك يونان كلمة

رقيقة ومؤثرة ،ثم رد قداسة البطريرك عيواص بكلمة طيبة وبليغة ،شكر
فيها غبطة أخيه البطريرك يونان واألحبار الذين يرافقونه على زيارتهم

الغالية التي يعتز بها كثي اًر ،مؤكداً :أننا لسنا أبناء كنيستين ،إنما نحن
احد وكنيسة واحدة عريقة في المجد والسؤدد.
شعب و ٌ
ٌ

Today’s Bible reading (Luke 10: 38-42):
Now it happened as they went that He entered a certain village; and a
certain woman named Martha welcomed Him into her house. And she
had a sister called Mary, who also sat at Jesus’ feet and heard His
word. But Martha was distracted with much serving, and she
approached Him and said, “Lord, do You not care that my sister has
left me to serve alone? Therefore tell her to help me.” And Jesus
answered and said to her, “Martha, Martha, you are worried and
troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has
chosen that good part, which will not be taken away from her.”
Comment on Today’s verse:
“I will praise You, for You have answered me, and have become my
salvation.” (Psalms 118:21)
What a great experience that King David had passed through; after a
long suffering with sin, he repented wholeheartedly with true tears.
The Lord acknowledged his repentance as He does every day today,
as He takes us away from our miserable life situations, and guides us
into the way of salvation.
David thanks God and glorifies Him because He delivered salvation to
Him. This is what Old Testament offers. We, the generation of the
New Testament, should even thank the Lord more, as He came to us,
was crucified, died and was risen for our sake, giving us eternal
salvation.

Story of the Day: Footprints
One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord.
Many scenes from my life flashed across the sky. In each scene I
noticed footprints in the sand. Sometimes there were two sets of
footprints, other times there were one set of footprints. This bothered
me because I noticed that during the low periods of my life, when I
was suffering from anguish, sorrow or defeat, I could see only one set
of footprints. So I said to the Lord, "You promised me Lord, that if I
followed you, you would walk with me always. But I have noticed
that during the most trying periods of my life there have only been
one set of footprints in the sand. Why, when I needed you most, you
have not been there for me?" The Lord replied, "The times when you
have seen only one set of footprints, is when I carried you." -Mary
Stevenson

+ Today the Sunday is the annual memorial service for the late Mr.
Gabriel Ajmo. We pray for patience for his family.
+ Today the Sunday is the baptism of baby girl Sienna, daughter of
Sandy Sami Kano, and Chris Millis. We congratulate the baptized and
her family, and pray that the light of the Lord shines upon her all the
time.
+ On Tuesday October 2nd, we resume our bible study meetings after
the safe return of his Eminence the Archbishop to Montreal. The
meeting will be at our church’s hall – Henri Bourassa at 7 pm. Come
and invite others.
+ In Monreal, the late Mr. Aziz Louli passed away. HadBshabo
would like to extend the deepest condolences to his wife Mrs. Nazira
Mali and to his sons & daughters: Jack, Subhi, Fahima, Georgette,
Mouna, Salwa and Huda, praying for patience and long life for them.
Next Sunday October 7th is the 40th memorial service for his depature.
+ In Monreal, the late Mrs. Antoinette Mousally Sayegh, the mother
of Rouwaida wife of Mr. Zaki Kano, has passed away. HadBshabo
would like to extend the deepest condolences to the family of the
deceased, praying for patience and long life for them.
+ The Ladies Auxiliary would like to invite you for Thanksgiving
lunch at our church’s hall-Henri Bourassa, after the mass on Sunday
October 7th. Tickets are $10 for adults and $7 for children. For tickets,
please contact Mrs. Maha Hanna Alkas and Mrs. Fahima Tannourji
(Um Hanna).
+ 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.
+ A Ladies Only Night: The ladies auxiliary would like to invite our
church’s ladies for a special evening, on Saturday October 27th at 7
pm at our church’s hall. Tickets are $20 and are available at any of the
Ladies Auxiliary members.
+ Soccer training for the adult members of the Family Fraternity starts
today, while those for children were stopped during the summer, and

will be resumed soon. For more infotmation please contact Gabi at
514-692-9990
+ Plate collection for Sunday September 23rd was ($450)
A Message of Love:
To those who are living the love in their lives, to those who desire to
live in love with others even though they’d need to get rid of their
selfishness and anger. Love is our message in our short life on earth; if
we wanted to leave a mark here, we have to endure with love and with
all of its consequences, such as sacrifice, will to give, and to bear pain
and insult.
Beautiful Images from my Church:
People serving in our church with love, honesty, and vision of a better
future in our Syriac church in Montreal; serving without whimper or
putting limits, for years and continue to silently serve the lord in the
church.
Undesirable Images from my Church:
People providing many ideas and suggestions, without providing time
or money to materialize these ideas, but instead criticizing others for
not working on their ideas. It is a disease that we all suffer from. Isn’t
it time for us to recover?
Meditations:
Remember three: to love, to sacrifice and to forgive
Pay attention to three: to hurt, to fool, and to betray.
Give others three: love, faithfulness and a nice gentle word.
And when you love someone, find three in them: honesty, sincerity
and dedication.
What a Great Scene:
After the holy mass celebration last Sunday, and as all the attendants
gathered at the church’s hall, Mr. Adeeb Chamoun brought boxes of
apple and pear, which are products of his land, and started selling
them. He collected $300 and donated the whole amount to the church,
giving the first of his products to the Lord. It’s such a nice example
that is worth to follow.
Syriacs: (from the website of the Syriac Catholic Patriarch)
On Thursday September 13th, 2012, His Beatitude patriarch Mar
Ignatius Yousef III Yonan, Patriarch of Antioch for the Syriac
Catholic, visited his brother His Holiness Patriarch Mar Ignatius

Zakka I Iwas, Syrian Orthodox Patriarch of Antioch and all the east, at
Mar Yacoub Al-Baradi’i monastery in Al-Atshane, Lebanon,
accompanied by the Syriac Catholic bishops, with the attendance of
the Syriac Orthodox bishops. This visit was to congratulate His
Holiness for returning safely after being treated in Germany, and for
the thirty second memory of his anointment. His Holiness Patriarch
Yonan gave a sweet and influential speech, to which His Holiness
Patriarch Iwas replied with a nice speech, thanking them for their
visit, emphasizing that we do not belong to two churches but rather
we are one church that share one history.
Very Soon:
We would like to announce the launch of a new monthly Christian
newspaper that will be distributed in Montreal and Ontario. The
newspaper’s title is Shlomeel (Syriac word: Peace of God). The
newspaper will include spiritual articles, and news of Christians from
all denominations, despite the fact that its owner and editor is Mr.
Gabi Yousef, from our Syriac church.
If you are interested in submitting an ad for your business or services,
or interested in donating to support this evangelical effort, or to
subscribe please contact Gabi at 514-692-9990.

:قريبا جدا
أنتم على موعد مع حدث مسيحي هام يتمثل في صدور جريدة مسيحية
.توزع في مونتريـال وأونتاريو

.الجريدة تحمل اسم شلوميل وهي كلمة سريانية معناها سالم اهلل
وسوف تصدر شهرياً وتتضمن المقاالت الروحية والتربوية واألخبار

 وان كان مالكها ورئيس تحريرها هو األخ كابي،المسيحية لكل الطوائف
.يوسف ابن كنيستنا السريانية

 ولمن يود دعم هذا العمل،لمن يود وضع إعالن شركته أو مهنته

التبشيري بالتبرع أو االشتراك السنوي في الجريدة الرجاء االتصال مع

.514-621-2223 األخ كابي على الرقم

جانب من الحضور في أمسية الترانيم

لجنة الشباب الجديدة في باكورة أنشطتها

جانب من الحضور في عيد أخوية العائلة الثاني

