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TTHHEE  BBUULLLLEETTIINN  
  

OOnnee  ooff  oouurr  ggeennttllee  FFrraatteerrnniittyy’’ss  ffuunnddaammeennttaall  rreeqquuiirreemmeennttss  iiss  tthhee  bbeelliieeff  

iinn  aa  SSuupprreemmee  BBeeiinngg..  
  

DDeecceemmbbeerr  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  CChhrriissttmmaass,,  aanndd  ccoonnjjuurreess  uupp  ppiiccttuurree  

ppoossttccaarrdd  iimmaaggeess  ooff  ssnnooww--eennccaasseedd  llaannddssccaappeess,,  ccoolloouurrffuull  lliigghhttss,,  wwaarrmm  

gglloowwiinngg  ffiirreess,,  CChhrriissttmmaass  EEvvee  sseerrvviicceess  aanndd  cchhiillddrreenn  ttaauutt  wwiitthh  

aannttiicciippaattiioonn..  
  

MMoorreeoovveerr,,  wwhhiillee  tthheessee  iimmaaggeess  mmaayy  bbee  ttrruuee  ffoorr  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  uuss,,  

DDeecceemmbbeerr  hhoollddss  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr  ffaaiitthhss  ootthheerr  tthhaann  CChhrriissttiiaanniittyy  

aanndd  sseeeess  oobbsseerrvvaanncceess  tthhaatt  iinncclluuddee::  
  

HHaannuukkkkaahh  --  JJeewwiisshh  FFeessttiivvaall  ooff  LLiigghhttss  ccoommmmeemmoorraatteess  tthhee  MMaaccccaabbeeaann  

rreeccaappttuurree  aanndd  rreeddeeddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  JJeerruussaalleemm  TTeemmppllee  iinn  116655--116644  bb..cc..ee..  

SSppeecciiaall  rreeaaddiinnggss  aanndd  pprraaiissee  ssoonnggss  ffooccuuss  oonn  lliibbeerrttyy  aanndd  ffrreeeeddoomm..  TThhee  

eeiigghhtt  ccaannddllee  MMeennoorraahh  iiss  lliigghhtteedd  
  

BBooddhhii  DDaayy  ((RRoohhaattssuu))  --  BBuuddddhhiisstt  cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  PPrriinnccee  

GGaauuttaammaa  ttooookk  hhiiss  ppllaaccee  uunnddeerr  tthhee  BBooddhhii  ttrreeee,,  vvoowwiinngg  ttoo  rreemmaaiinn  tthheerree  

uunnttiill  hhee  aattttaaiinneedd  ssuupprreemmee  eennlliigghhtteennmmeenntt  
  

ZZaarraatthhoosshhtt  DDiissoo  --  ZZoorrooaassttrriiaann  aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  ddeeaatthh  ooff  PPrroopphheett  

ZZaarraatthhuusshhttrraa..  
  

AAss  aa  CChhrriissttiiaann,,  II  eexxtteenndd  ssiinncceerree  CChhrriissttmmaass  ggrreeeettiinnggss  ffrroomm  FFeerrnn  aanndd  II  

ttoo  YYoouurr  FFaammiillyy  aanndd  wwiisshheess  ffoorr  aa  rreewwaarrddiinngg  aanndd  ssuucccceessssffuull  NNeeww  YYeeaarr..  
  

AAss  yyoouurr  BBrrootthheerr  II  ssaayy::  
  

س  , םולש ,Mir, Rauha, Paix, Frieden ,مال
Pace, Pokój, мир, світу 
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TThhiiss  IIssssuuee::  

  OOuurr  50,000th  kkiitt  iissssuueedd  

  FFrroomm  aa  CCoopp’’ss  EEyyeess  

  AArroouunndd  tthhee  JJuurriissddiiccttiioonn  

  

OOuurr  5500,,000000tthh  KKiitt  IIssssuueedd  

  
JJoocceellyynn  ((lleefftt  iinn  lliigghhtt  ttoopp))  wwiitthh  DDaadd,,  MMoomm  aanndd  ssiisstteerr  AAnnaassttaassiiaa  

 

WW..  BBrroo..  GGeeoorrggee  SSiiddeerr,,  MMAASSOONNIICChh..II..PP..  CChhaaiirrmmaann  ffoorr  NNiiaaggaarraa  BB  DDiissttrriicctt,,  

oorrggaanniizzeedd  aannootthheerr  cchhiilldd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  cclliinniicc,,  hheelldd  aatt  tthhee  ffiirree  hhaallll  iinn  PPoorrtt  

RRoobbiinnssoonn  oonn  OOccttoobbeerr  10th..    IItt  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  mmiilleessttoonnee  eevveenniinngg  aass  tthhee  

DDiissttrriicctt  pprroocceesssseedd  iittss  500th  cchhiilldd  aanndd  aallssoo  tthhee  50,000th  kkiitt  iinn  OOnnttaarriioo..    TThhiiss  

ddiissttiinnccttiioonn  ccaammee  ttoo  JJoocceellyynn,,  tthhee  ddaauugghhtteerr  ooff  DDoonn  ooff  KKiinngg  EEddwwaarrdd  VVIIII  llooddggee..    

EEiigghhtteeeenn  vvoolluunntteeeerrss  wweerree  pprreesseenntt  ffrroomm  sseevveenn  ooff  tthhee  eelleevveenn  DDiissttrriicctt  LLooddggeess..  
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FFrroomm  aa  CCoopp’’ss  EEyyeess  
  

YYoouu’’vvee  hheeaarrdd  tthhee  ssaayyiinngg  ““OOnnccee  aa  ccoopp,,  aallwwaayyss  aa  ccoopp,,””  aanndd  tthhaatt’’ss  ssoo  ttrruuee..    

HHooww  ddoo  yyoouu  sshhooww  uupp  ddaayy  iinn  aanndd  ddaayy  oouutt,,  aallwwaayyss  wweeaarriinngg  tthhee  uunniiffoorrmm  aanndd  

tthhee  bbaaddggee,,  lleeaarrnn  tthhee  mmiilllliioonnss  ooff  ddeettaaiillss  wwee  hhaavvee  ttoo  kknnooww  iinn  tthhiiss  iinnccrreeddiibbllyy  

ddeemmaannddiinngg  ccaarreeeerr,,  ddoo  tthhee  jjoobb  ooff  sseevveerraall  ooffffiicceerrss  bbyy  bbeeiinngg  tthheerree  ffoorr  nneeaarrllyy  

eevveerryytthhiinngg  aanndd  eevveerryyoonnee,,  aanndd  tthheenn  ssuuddddeennllyy  ttuurrnn  iitt  aallll  ooffff  oonnee  ddaayy  jjuusstt  

bbeeccaauussee  yyoouu’’rree  60  oorr  65  yyeeaarrss  oolldd??    IItt’’ss  nneeaarrllyy  iimmppoossssiibbllee..    YYoouu  ccaann’’tt  jjuusstt  

ttuurrnn  tthhiiss  aallll  ooffff..    YYoouu  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  sseeee  tthhee  wwoorrlldd  ffrroomm  aa  ccoopp’’ss  eeyyee..  
  

MMoosstt  ooff  uuss  ccoommee  iinnttoo  tthhiiss  jjoobb  wwiitthh  oouurr  hheeaarrttss  iinn  tthhee  rriigghhtt  ppllaaccee..    WWee  

ssiinncceerreellyy  eennjjooyy  ppuubblliicc  sseerrvviiccee..    NNoott  jjuusstt  ppuuttttiinngg  tthhee  bbaadd  gguuyyss  iinn  jjaaiill,,  bbuutt  aallssoo  

hheellppiinngg  ttoo  ffeeeedd  wwaarr  vveetteerraannss,,  rreettuurrnn  lloosstt  cchhiillddrreenn  iinnttoo  tthhee  aarrmmss  ooff  tthheeiirr  

ggrraatteeffuull  ppaarreennttss,,  aanndd  ccoommffoorrtt  sseenniioorrss  wwhhoo  ccaallll  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  aaffrraaiidd  ooff  tthhee  

bbuummppss  iinn  tthhee  nniigghhtt  tthhaatt  ccoommee  wwiitthh  lliivviinngg  aalloonnee..    DDooiinngg  tthhiiss  kkiinndd  ooff  wwoorrkk  ggeettss  

ttoo  yyoouu,,  iinn  aa  ggoooodd  wwaayy..    NNoott  ttoo  ssaayy  tthhaatt  iitt’’ss  nneevveerr  iirrrriittaattiinngg  cchheecckkiinngg  uupp  oonn  

ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ppaarraannooiidd  oorr  eevveenn  mmeennttaallllyy  iillll..    BBuutt  mmoossttllyy  tthheessee  ttyyppeess  ooff  

ccaallllss  ggiivvee  uuss  aa  sseerriioouuss  rreeaassoonn  ffoorr  wwaakkiinngg  uupp  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg..    CChheecckkiinngg  uupp  oonn  

ppeeooppllee  lliikkee  tthhiiss  iiss  aabboouutt  aass  mmeeaanniinnggffuull  aass  lliiffee  ccaann  bbee,,  oouuttssiiddee  ooff  ttaakkiinngg  ccaarree  

ooff  oouurr  oowwnn  ffaammiilliieess..    CCooppss  ggeett  uussee  ttoo  bbeeiinngg  nneeeeddeedd,,  aanndd  ttaakkee  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  

iinn  mmaakkiinngg  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  ppeeooppllee’’ss  lliivveess..  
  

II  ddoonn’’tt  ccaarree  iiff  yyoouu  aarree  aa  nneeww  rrooookkiiee  oorr  aa  sseeaassoonneedd  ccoopp,,  tthhee  wwoorrsstt  ccaallll  yyoouu  

ccaann  rreecceeiivvee  iiss  wwhheenn  aa  cchhiilldd  ggooeess  mmiissssiinngg..    II''vvee  ssaatt  wwiitthh  ppaarreennttss  wwhhoo''vvee  

rreeppoorrtteedd  tthheeiirr  cchhiilldd  mmiissssiinngg..    II''vvee  ssaatt  wwiitthh  ppaarreennttss  wwhhoossee  cchhiilldd  eennddeedd  uupp  nnoott  

mmaakkiinngg  iitt  tthhrroouugghh  tthhiiss..    IItt  iiss  nnoott  aa  pplleeaassaanntt  ffeeeelliinngg..  
  

WWhheenn  aa  cchhiilldd  ggooeess  mmiissssiinngg,,  oouurr  ffiirrsstt  sstteepp  iiss  ttoo  iinntteerrvviieeww  tthhee  ppaarreennttss  ooff  tthhee  

cchhiilldd  wwhhoo  II  ccaann  oonnllyy  ddeessccrriibbee  tthheemm  aass  bbeeyyoonndd  hhyysstteerriiccaall..  TTrryyiinngg  ttoo  oobbttaaiinn  aa  

mmoorree  ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  wwhhaatt  tthheeiirr  cchhiilldd  llooookkeedd  lliikkee  bbuutt  tthheeiirr  

uunnccoonnttrroollllaabbllee  ssoobbbbiinngg  ccaann  mmaakkee  tthhiiss  iimmppoossssiibbllee..  EEvveenn  wwhheenn  ccaallmmeedd  sslliigghhttllyy,,  

ssoommee  ppaarreennttss  ccoouulldd  nnoott  pprroovviiddee  aannyy  ddeettaaiill  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd,,  oorr  eevveenn  aa  rreecceenntt  

pphhoottoo..  TThhee  mmoorree  ttiimmee  tthhaatt  ppaasssseess  iinn  tthheessee  ttyyppeess  ooff  ccaasseess  ttyyppiiccaallllyy  tthhee  wwoorrssee  

tthhee  eennddiinngg  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee..  BBuutt  wwhheenn  yyoouu  llooccaattee  aa  cchhiilldd,,  tthhee  ffeeeelliinngg  ooff  

jjuubbiillaattiioonn  iiss  iinnddeessccrriibbaabbllee  aass  ppaarreenntt  iiss  rreeuunniitteedd  wwiitthh  cchhiilldd..  
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MMAASSOONNIICChh..II..PP..  OONNTTAARRIIOO  iiss  bbaasseedd  oonn  oonnee  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  MMaassoonnss  ooff  NNoorrtthh  

AAmmeerriiccaa..    PPaarreennttss  aallllooww  MMaassoonnss  ttoo  ggaatthheerr  aa  ddeennttaall  iimmpprreessssiioonn,,  aa  DDNNAA  cchheeeekk  

sswwaabb,,  ddiiggiittaall  ssttiillll  pphhoottooss,,  ddiiggiittaall  ffiinnggeerrpprriinnttss  aanndd  aa  vviiddeeoo  iinntteerrvviieeww  ccoommppiilleedd  

iinnttoo  aa  kkiitt  tthhaatt  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppaarreenntt..  IIff  aa  cchhiilldd  bbeeccoommeess  mmiissssiinngg,,  tthhee  ppaarreenntt  

ccaann  iimmmmeeddiiaatteellyy  hhaavvee  aallll  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthheeiirr  cchhiilldd  rreeaaddyy  iinn  

aann  AAmmbbeerr  AAlleerrtt  ccoommppaattiibbllee  ffoorrmmaatt,,  ssoo  aauutthhoorriittiieess  ccaann  hheellpp  ffiinndd  tthheemm..  
  

IIff  cchhiilldd  ggooeess  mmiissssiinngg,,  tthhee  ffiirrsstt  tthhiinngg,,  aanndd  tthhee  oonnllyy  tthhiinngg,,  aa  ppaarreenntt  nneeeedd  ttoo  

wwoorrrryy  aabboouutt,,  iiss  ccaalllliinngg  991111..    GGeettttiinngg  tthhee  ppoolliiccee  iinnvvoollvveedd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  

ssuuppppllyyiinngg  tthheemm  wwiitthh  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  yyoouu  ccaann  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  iiss  

ccrriittiiccaall..    AAnndd  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  iitt’’ss  aallll  aabboouutt..  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


