
 

 

Marie-Reine De La Paix 

11075 Boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

 األحد الثالث للعنصرة

 + + سالمي أعطيكم ال كما يعطيه العالم

  

71/11-77اإلنــجــــــــيــــــل : يوحنا    

في األحد الثالث من زمن العنصرة, وبعد إيمانناا باالاثاالاقد األيادأل فاي األحاد 

المنصرم, يدعقنا الرب في إنجيل يقحنا, إلى محبته وحاظاو ويااياان, لاناصابا  

مسكنا للثالقد األيدأل, مستنيرين بإرشاد الروح القدأل البريليا  الا ي ياعالاماناا 

 وي كرنا بكل ما ياله لنا الرّب يسقع.

ويؤكد بقلس الرسقل في رسالة اليقم إلى أهل كقرنثقأل, أنه لم يشأ أن ياعار  

شيئا غير يسقع المسي  المصلقب, معتمدا في تبشيرن على أدلة الاروح الاقادأل, 

كي ال يستند إيمان المؤمنين إلى حكمة بشرية, بل إلى حكمة هللا التي أعّدها يبال 

 الدهقر في سبيل مجدنا.

ويطرح علينا إنجيل ه ا األحد أسئلة عّدة: ما هي ويايا هللا التي يريد يسقع أن 

نحظظها؟ وكيف نحظظها ونعمل بها, وكيف نجّسد محبة هللا في حايااتاناا؟ وكاياف 

يُظهُر لنا ذاته؟ لنترك الروح يعمل فينا, يشاجاعاناا فاي مسايارتاناا, فاناكاقن أهاال 

 الستقبال الثالقد فينا.

 يتكقن نّص إنجيل ه ا اليقم من ثالثة أيسام:

(: ١٢  -  ١١من يحظو القيايا يُظهر هللا له ذاته ويأتي اآلب واإلبان إلاياه   -١

حظو القيايا هق اإلعترا  بحضقر من أعطاها, ولق كان غائبا. وييّة يساقع 

هي كلمته, وهي باألحرى ذاته, ألنه هق الكلمة. من حظو القييّة, حظو حضقر 

يسقع الدائم, وكان مطيعا له في تظاييل حياته الاياقمايّاة. وهاناا أيضاا ناجاد أن 

 . المحبّة تترافق مع الطاعة, إذ يكّرر يسقع مّرتين: "من أحبني يحظو وياياي"
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Evangile selon Saint-Jean (11/71-77) 

Dans ce passage, Jean nous invite à ne pas avoir trop d'es-

poir de voir Jésus subjectivement: il nous explique que, 

d'après Jésus, il faut combiner 

notre amour pour lui avec le res-

pect de ses commandements pour 

le voir car, faire sa volonté, c'est 

suivre ses enseignements. 

  

La question de Judas a permis à 

Jésus d'approfondir son enseigne-

ment par rapport à la relation 

avec lui en tant que ressuscité 

( «si quelqu'un m'aime, il gardera 

ma parole, mon père l'aimera, 

nous viendrons vers lui et nous 

ferons chez lui notre demeure» ), 

ce qui signifie que le chrétien est constamment en relation 

avec Jésus, mais pas à la manière de tout le monde. Celui 

qui suit Jésus est une personne en paix, car c'est le signe. Le 

monde ne peut pas donner la paix, car il ne la connaît pas. 

Mais quand Jésus parle de paix, on peut saisir sa portée. 

 

L'Esprit Saint viendra pour approfondir ce que Jésus a prê-

ché et fait. Alors, sa mission depuis la résurrection de Jésus 

consiste à enseigner, expliquer et actualiser l'œuvre ré-

demptrice du Maître. L'Esprit nous guidera vers la vérité 

toute entière, et la vérité pour nous, les chrétiens, a un nom: 

Jésus.                                                                       Fadi Ishac 



 

 

 

_Be happy ... 

Not because everything is good, 

But because you can see the good in everything 

 

_C'est par la bonté que l'on s'oppose à la méchanceté, 

Par l'amour que l'on casse la haine, 

Par la douceur que l'on combat la colère. 

Il faut comprendre que seul le bien peut lutter contre le 

mal. 

 

 

 $1305أيار  31مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 

 

Chaque dimanche, après la messe, nos jeunes sont invités à se 

retrouver pour faire une activité ensemble. Le but  est de faire 

passer le message de Jésus à nos enfants.  

 

 

Pour plus d’informations adressez vous a madame Mayada 

Zaknoun.   

Espace Jeunes 

_Positive thinkers have a solution for every problem 

while Negative thinkers have a problem for every solu-

tion. 

  E.T 

 

 

فالمحبة والطاعة يكقنان جزئين مترابطين من ويايا وتعليم الرب يسقع, حاياث 

تتمركز حياتنا اليقمية. إن الرّب يظهار ناظاساه الاياقم فاي ماكااناناا ها ا وزمااناناا 

د والظادي الُمطيع الُمَمّجد.  الحاضر, ألنه الكلمة الُمتجسِّ

 -  ١٢من يحظو القيايا, يساندن الروح, فيعلمه وي كـِّرن بتعاليم الرّب يسقع   -2

(: يققم دور التالمي  على نقل الكلمة السماوية. فهل يستطيعقن الاقاياام با لا ؟ ١٢

هنا يأتي دور الروح ليعلمهم وي كرهم بما ياله الرّب. فعمل الروح القدأل يجعلهم 

يادرين على تطبيق إرادة الرّب في ظرو  وأحقال تتغير مع الازماان والاماكاان. 

 فليس علينا نحن التالمي , الخق  من المستجدات ألن الروح هق من يساندنا.

إعالن مجيء يسقع يشيع السالم والظرح: ال يُخلق ذهااب يساقع فاراغاا فاي  -٣

كنيسته, كما أّن مجيئه ال يلغي ذهابه. فاألمر ال يتعلق بعقدة إلى نقطاة الابادء. إّن 

ذهاب الرب يترافق مع حضقر ومجيء. غيابه الجسدي يملؤن حضاقر  باالاكالاماة 

والروح. هك ا يترك يسقع تالمي ن بسالم. نحن أيضا, ال ناحاياا فاي زمان غايااب 

الرّب بل في حضقرن, ألن اآلب واإلبن يأتاياان إلاى مان يساماع ويايّاة يساقع, 

ويطيعها بحسب همسات الروح. لكّل أينقم من األياانايام الاثاالثاة دور  فاي عامال 

الخالص. فالروح البريلي  يكمل عمل يسقع ويعلم التالمي  وينايارهام ويارشادهام 

ويثبتهم في جميع ما ياله لهم يسقع. وهق المحامي عان الضاعاظااء. فاهال أعار  

مقضعي في يلب الثالقد ؟ وهل أيغي إلى الروح المتكلم فّي ؟ همسات الاروح 

هي ت كيرا لكالم المسي , ياالماس بصاقتاه نذاناناا فايازيال اإلضاطاراب والاقالاق 

والخق  من يلقبنا, ويمنحنا السالم الحقيقي الدائم, ال السالم المزيّف ال ي يعطينا 

ايان العالم ويتالشى مع كّل تجربة أو فشل في العاليات اإلنسانياة واإلجاتامااعاياة, 

  وال ذل  السالم ال ي نسمع عنه في وسائل اإلعالم.

يا رّب, نطلب سالم  من أجل كنيست  المنتشرة في األرض كلها, لتجعل الرجاء 

ينبثق وس  اإلضطرابات والقلق. نطلب السالم من أجل الشعاقب الاتاي تامازياهاا 

الحروب. لتشرق عليها شمس المحبة واألخاّقة. ناطالاب الساالم مان أجال رجاال 

ونساء وأطظال ال يعرفقن سقى الجقع واأللم. ساعدهم أن ال ينسقا أن  إله يريب 

من األلم والمتألمين. نطلب سالم  للمنغمسين في مل ات الاعاالام ياعابادوناهاا بادال 

عن . انتشلهم يا رّب من السالم المزيّف إلى السالم الحقيقي لاياعاقدوا إلاى أباياهام 

   كاإلبن الضال, ويرثقا مع مختاري  الحياة األبدية.
 بقنا شربل  



 

 

 

سنة على تأسيسها، إفتتحت جمعية المرسلين اللبنانيين المقارنة  051لمناسبة 

يقبيلها بقداأل احتظالي ترأسه ياحب النيافة الكاردينال مار بشارة بطرأل الراعي 

وعاونه لظيف من األسايظة والكهنة من أبناء الجمعية، من بينهم سيادة المطران بقل

حزيران  4مروان تابت، راعي أبرشية كندا للمقارنة، وذل   مساء الخميس -

 بالتزامن مع ال كرى السنقية للمؤسس. 2105
 

 :نبذة عن تاريخ الجمعية

جمعيّة المرسلين اللبنانيّين المقارنة هي جمعيّة إكليريكيّة، ذات حق بطريركي، «

ين ر أبناؤها المشقرات اإلنجيليّة الثالد، الطاعة والعظة والظقر، وفقاً للققانين 

المقدَّسة، وتققم بنشاطها الروحي والرسقلي، بانسجام مع الرئيس الكنسي المكاني، 

 كتاب الققانين،  «لنشر اإليمان وييانته في كنيستنا المارونيّة، والكنيسة الجامعة

 ).0عدد 
 

غقسطا  جبل لبنان(، عام   –تأّسست جمعيّة المرسلين اللبنانيين في دير الكريم 

، بظضل جهقد حثيثة يام بها الخقري يقحنا حبيب  مطران النايرة شرفاً 0685

فيما بعد(، مع عدد من الكهنة الغيارى، وفي مقدَّمهم الخقري اسطظان يزاح، 

 الرئيس العام األّول واألب الروحي للجمعيّة الناشئة.
 

إّن أخّص األسباب التي نبّهتني إلى تأسيس جمعيّة المرسلين، نظري إلى أّن «

دين  عصرنا الحالي يحتاج إلى ييام كهنة غيقرين على خير القريب الروحي، مجرَّ

عّما سقى ذل  من األشغال، يُعّدون أنظسهم، ويصرفقن اهتمامهم به ا الجهاد 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
Date: Wednesday July 0st 2105 
 

Location: Park Eugène-Dostie Montée de l'Église, behind 

the socio-cultural center (491, Montée de l'Église) H9C 0G9 

 

Time: From 01 AM till 3PM 

 

Everyone is invited to pass a great sporting day, Soccer and Vol-

leyball tournament between families and friends, biking ride in 

Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard. 

 

You can bring your own Sandwiches and refreshments       

NO alcohol is permitted. 

                                                                       Fees: $7 per adult. 

To confirm your presence please visit our Booth after each Sun-

day’s Mass or contact  

Elise Chehwan   504.994.8208  +  Fadi Choucha  504.949.7110 

Edward Chukri   504.777.0777 +   Joe Mattar       504.242.9464 

Maronite Mission Montreal 
West Island 

Sporting Day 



 

 

 توصيات الرعية 
  كل أحد سيكقن هناك عائلة تحّضر القداأل من رسالة وناقاياا

 ويلقات شكران.

  خالل شهرحزيران المخصاص لاقالاب يساقع ساياقاقم خاادم

الرعية بزيارة المنازل لمباركتها والصالة. وساياتام األتصاال 

 بالجميع لتحديد مقعد الزيارن.

  معا نبني الرعية : كل من يجد نظسه يادرا على المساعدة فاي

  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.

AND a woman who held a babe against her bosom 

said, Speak to us of Children. 

 

_And he said: 
 

_Your children are not your children, They are the 

sons and daughters of life’s longing for itself. 

_They come through you but not from you, And 

though they are with you  yet they belong not to you. 

_You may give them your love but not your 

thoughts, For they have their own thoughts. 

_You may house their bodies but not their souls, For 

their souls dwell in the house of tomorrow, which 

you cannot visit, not even in your dreams. 

_You may strive to be like them, but seek not to 

make them like you. 

_For life goes not backward no worries with yester-

day. 

_You are the bows from which your children as liv-

ing arrows are sent forth. 

_The archer sees the mark upon the path of the infi-

nite, and He bends you with his might that His ar-

rows may go swift and far. 
                                     Gebran Khalil Gebran 

 

 

 

 

 

 

 

في سبيل هللا وملكقته، الرسالة ال تقتصر على حقل دون سقان، بل تمتّد  »جنديّة«

من القعو والكرازة باإلنجيل بشتّى الُسبُل والقسائل، إلى مهّمات اإلرشاد 

والمرافقة الروحيّة على تنّقعها، إلى حققل التعليم وتثقيف النشء على مختلف 

 المستقيات، دون تمييز في المعتقد أو الطبقة.
 

تحرص الجمعيّة على تقفير أفضل وسائل التنشئة اإلنسانيّة والكهنقتيّة والرسقليّة، 

الكاملة، المتناغمة، في كل أبعادها، وعلى كل المستقيات والمراحل. وضمانةً 

دليل »للبلقغ به ن المهّمة المقدَّسة، الشايّة، إلى خقاتمها المرتجاة، وضعت كتاب 

، ليكقن بين أيدي المرسلين خير مرشد وحافز: يُنير، ي ّكر، يشّجع «التنشئة

ا لكل عمل »الُمرسل في جهقدن وجهاداته اليقميّة  ليكقن رجل هللا كامالً معّدً

يقر  2) «سظيراً في سبيل المسي ، وكأّن هللا يعو بلسانه»(، 3107طيم  2) «يال 

5121.( 
 

نذار  25ما إن أثبت السيّد البطريرك القثيقة المؤذنة بانطالية الجمعيّة، تاريخ 

، حتى انصر  اآلباء األّولقن، دون تمهيد وال تلّكؤ، إلى مباشرة الخدمات 0688

الروحيّة التي تجنّدوا لها، وبدأوا يجقبقن القرى والُمدن، القريبة منها والبعيدة، 

للقعو وسماع االعترافات، وشرح التعليم المسيحي لألحداد، وفّض مشكالت 

الناأل ونزاعاتهم، وإدارة الرياضات الروحيّة في المدارأل، والرعايا، واألديار، 

لمختلف فئات المؤمنين، وجماعات األخقيّات والرهبان والراهبات وكهنة 

 األبرشيّات، واألسايظة. فبان فضلُهم، وغدا الْكَريم والرسالة اسمان لمسّمى واحد.
 

ومن حيث إّن غاية الجمعيّة الخاّية خدمة المقرانة، ورسالتها تمتّد إلى كاّل جاهاة 

(، سرعان ما لحق المرسلقن باأبانااء 9في العالم يقجد فيها جماعة مارونيّة  يانقن 

كنيستهم إلى سقريّا، وفلسطين، ومصر، وسائر بلادان االناتاشاار، ماحاقّاقايان با لا  

األُمنية األعّز على يلبي أن أراكم مناتاشاريان فاي الشارق، »وييّة مؤّسسهم البار: 

وفي العالم كلّه، عالاى ماثاال تاالمايا  يساقع، ُماعالانايان الابُاشارى السااّرة، بساخااء 

وجهقزيّة، غير مبالين بعقٍز أو عناء، وال بخطر أو مقاومات، حبًّا ب اك ال ي أحبّنا 

   من أيقال المؤّسس(. «وجاد بنظسه من أجلنا



 

 

Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin 

Pour vos annonces  

Prière de contacter 

Joe Nasr : 504.980.7730 

joe@decibell.ca 

 

 

Connaissez- vous ? 

Les besoins de l’être humain. 

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être 

nécessaire » à un être, que cette nécessité soit consciente ou 

non. De nombreuses classifications des besoins ont été propo-

sées.  

Le psychologue Américain Abraham Maslow classe les be-

soins de manière hiérarchique voir ici-bas. Ainsi en priorité, il 

s'agit de satisfaire d'abord les « besoins fondamentaux », puis 

un à un, les besoins de « niveau inférieur », avant de pouvoir 

satisfaire de manière progressive les besoins situés aux ni-

veaux supérieurs de la « pyramide » 

Source : Wikipédia.                                                       Alice Abiraad                                            



 

 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin 

Pour vos annonces  

Prière de contacter 

Joe Nasr : 504.980.7730 

joe@decibell.ca 

 

 

Connaissez- vous ? 

Les besoins de l’être humain. 

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être 

nécessaire » à un être, que cette nécessité soit consciente ou 

non. De nombreuses classifications des besoins ont été propo-

sées.  

Le psychologue Américain Abraham Maslow classe les be-

soins de manière hiérarchique voir ici-bas. Ainsi en priorité, il 

s'agit de satisfaire d'abord les « besoins fondamentaux », puis 

un à un, les besoins de « niveau inférieur », avant de pouvoir 

satisfaire de manière progressive les besoins situés aux ni-

veaux supérieurs de la « pyramide » 

Source : Wikipédia.                                                       Alice Abiraad                                            
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 األحد الثالث للعنصرة

 + + سالمي أعطيكم ال كما يعطيه العالم

  

71/11-77اإلنــجــــــــيــــــل : يوحنا    

في األحد الثالث من زمن العنصرة, وبعد إيمانناا باالاثاالاقد األيادأل فاي األحاد 

المنصرم, يدعقنا الرب في إنجيل يقحنا, إلى محبته وحاظاو ويااياان, لاناصابا  

مسكنا للثالقد األيدأل, مستنيرين بإرشاد الروح القدأل البريليا  الا ي ياعالاماناا 

 وي كرنا بكل ما ياله لنا الرّب يسقع.

ويؤكد بقلس الرسقل في رسالة اليقم إلى أهل كقرنثقأل, أنه لم يشأ أن ياعار  

شيئا غير يسقع المسي  المصلقب, معتمدا في تبشيرن على أدلة الاروح الاقادأل, 

كي ال يستند إيمان المؤمنين إلى حكمة بشرية, بل إلى حكمة هللا التي أعّدها يبال 

 الدهقر في سبيل مجدنا.

ويطرح علينا إنجيل ه ا األحد أسئلة عّدة: ما هي ويايا هللا التي يريد يسقع أن 

نحظظها؟ وكيف نحظظها ونعمل بها, وكيف نجّسد محبة هللا في حايااتاناا؟ وكاياف 

يُظهُر لنا ذاته؟ لنترك الروح يعمل فينا, يشاجاعاناا فاي مسايارتاناا, فاناكاقن أهاال 

 الستقبال الثالقد فينا.

 يتكقن نّص إنجيل ه ا اليقم من ثالثة أيسام:

(: ١٢  -  ١١من يحظو القيايا يُظهر هللا له ذاته ويأتي اآلب واإلبان إلاياه   -١

حظو القيايا هق اإلعترا  بحضقر من أعطاها, ولق كان غائبا. وييّة يساقع 

هي كلمته, وهي باألحرى ذاته, ألنه هق الكلمة. من حظو القييّة, حظو حضقر 

يسقع الدائم, وكان مطيعا له في تظاييل حياته الاياقمايّاة. وهاناا أيضاا ناجاد أن 

 . المحبّة تترافق مع الطاعة, إذ يكّرر يسقع مّرتين: "من أحبني يحظو وياياي"
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Evangile selon Saint-Jean (11/71-77) 

Dans ce passage, Jean nous invite à ne pas avoir trop d'es-

poir de voir Jésus subjectivement: il nous explique que, 

d'après Jésus, il faut combiner 

notre amour pour lui avec le res-

pect de ses commandements pour 

le voir car, faire sa volonté, c'est 

suivre ses enseignements. 

  

La question de Judas a permis à 

Jésus d'approfondir son enseigne-

ment par rapport à la relation 

avec lui en tant que ressuscité 

( «si quelqu'un m'aime, il gardera 

ma parole, mon père l'aimera, 

nous viendrons vers lui et nous 

ferons chez lui notre demeure» ), 

ce qui signifie que le chrétien est constamment en relation 

avec Jésus, mais pas à la manière de tout le monde. Celui 

qui suit Jésus est une personne en paix, car c'est le signe. Le 

monde ne peut pas donner la paix, car il ne la connaît pas. 

Mais quand Jésus parle de paix, on peut saisir sa portée. 

 

L'Esprit Saint viendra pour approfondir ce que Jésus a prê-

ché et fait. Alors, sa mission depuis la résurrection de Jésus 

consiste à enseigner, expliquer et actualiser l'œuvre ré-

demptrice du Maître. L'Esprit nous guidera vers la vérité 

toute entière, et la vérité pour nous, les chrétiens, a un nom: 

Jésus.                                                                       Fadi Ishac 



 

 

 

_Be happy ... 

Not because everything is good, 

But because you can see the good in everything 

 

_C'est par la bonté que l'on s'oppose à la méchanceté, 

Par l'amour que l'on casse la haine, 

Par la douceur que l'on combat la colère. 

Il faut comprendre que seul le bien peut lutter contre le 

mal. 

 

 

 $1305أيار  31مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 

 

Chaque dimanche, après la messe, nos jeunes sont invités à se 

retrouver pour faire une activité ensemble. Le but  est de faire 

passer le message de Jésus à nos enfants.  

 

 

Pour plus d’informations adressez vous a madame Mayada 

Zaknoun.   

Espace Jeunes 

_Positive thinkers have a solution for every problem 

while Negative thinkers have a problem for every solu-

tion. 

  E.T 

 

 

فالمحبة والطاعة يكقنان جزئين مترابطين من ويايا وتعليم الرب يسقع, حاياث 

تتمركز حياتنا اليقمية. إن الرّب يظهار ناظاساه الاياقم فاي ماكااناناا ها ا وزمااناناا 

د والظادي الُمطيع الُمَمّجد.  الحاضر, ألنه الكلمة الُمتجسِّ

 -  ١٢من يحظو القيايا, يساندن الروح, فيعلمه وي كـِّرن بتعاليم الرّب يسقع   -2

(: يققم دور التالمي  على نقل الكلمة السماوية. فهل يستطيعقن الاقاياام با لا ؟ ١٢

هنا يأتي دور الروح ليعلمهم وي كرهم بما ياله الرّب. فعمل الروح القدأل يجعلهم 

يادرين على تطبيق إرادة الرّب في ظرو  وأحقال تتغير مع الازماان والاماكاان. 

 فليس علينا نحن التالمي , الخق  من المستجدات ألن الروح هق من يساندنا.

إعالن مجيء يسقع يشيع السالم والظرح: ال يُخلق ذهااب يساقع فاراغاا فاي  -٣

كنيسته, كما أّن مجيئه ال يلغي ذهابه. فاألمر ال يتعلق بعقدة إلى نقطاة الابادء. إّن 

ذهاب الرب يترافق مع حضقر ومجيء. غيابه الجسدي يملؤن حضاقر  باالاكالاماة 

والروح. هك ا يترك يسقع تالمي ن بسالم. نحن أيضا, ال ناحاياا فاي زمان غايااب 

الرّب بل في حضقرن, ألن اآلب واإلبن يأتاياان إلاى مان يساماع ويايّاة يساقع, 

ويطيعها بحسب همسات الروح. لكّل أينقم من األياانايام الاثاالثاة دور  فاي عامال 

الخالص. فالروح البريلي  يكمل عمل يسقع ويعلم التالمي  وينايارهام ويارشادهام 

ويثبتهم في جميع ما ياله لهم يسقع. وهق المحامي عان الضاعاظااء. فاهال أعار  

مقضعي في يلب الثالقد ؟ وهل أيغي إلى الروح المتكلم فّي ؟ همسات الاروح 

هي ت كيرا لكالم المسي , ياالماس بصاقتاه نذاناناا فايازيال اإلضاطاراب والاقالاق 

والخق  من يلقبنا, ويمنحنا السالم الحقيقي الدائم, ال السالم المزيّف ال ي يعطينا 

ايان العالم ويتالشى مع كّل تجربة أو فشل في العاليات اإلنسانياة واإلجاتامااعاياة, 

  وال ذل  السالم ال ي نسمع عنه في وسائل اإلعالم.

يا رّب, نطلب سالم  من أجل كنيست  المنتشرة في األرض كلها, لتجعل الرجاء 

ينبثق وس  اإلضطرابات والقلق. نطلب السالم من أجل الشعاقب الاتاي تامازياهاا 

الحروب. لتشرق عليها شمس المحبة واألخاّقة. ناطالاب الساالم مان أجال رجاال 

ونساء وأطظال ال يعرفقن سقى الجقع واأللم. ساعدهم أن ال ينسقا أن  إله يريب 

من األلم والمتألمين. نطلب سالم  للمنغمسين في مل ات الاعاالام ياعابادوناهاا بادال 

عن . انتشلهم يا رّب من السالم المزيّف إلى السالم الحقيقي لاياعاقدوا إلاى أباياهام 

   كاإلبن الضال, ويرثقا مع مختاري  الحياة األبدية.
 بقنا شربل  



 

 

 

سنة على تأسيسها، إفتتحت جمعية المرسلين اللبنانيين المقارنة  051لمناسبة 

يقبيلها بقداأل احتظالي ترأسه ياحب النيافة الكاردينال مار بشارة بطرأل الراعي 

وعاونه لظيف من األسايظة والكهنة من أبناء الجمعية، من بينهم سيادة المطران بقل

حزيران  4مروان تابت، راعي أبرشية كندا للمقارنة، وذل   مساء الخميس -

 بالتزامن مع ال كرى السنقية للمؤسس. 2105
 

 :نبذة عن تاريخ الجمعية

جمعيّة المرسلين اللبنانيّين المقارنة هي جمعيّة إكليريكيّة، ذات حق بطريركي، «

ين ر أبناؤها المشقرات اإلنجيليّة الثالد، الطاعة والعظة والظقر، وفقاً للققانين 

المقدَّسة، وتققم بنشاطها الروحي والرسقلي، بانسجام مع الرئيس الكنسي المكاني، 

 كتاب الققانين،  «لنشر اإليمان وييانته في كنيستنا المارونيّة، والكنيسة الجامعة

 ).0عدد 
 

غقسطا  جبل لبنان(، عام   –تأّسست جمعيّة المرسلين اللبنانيين في دير الكريم 

، بظضل جهقد حثيثة يام بها الخقري يقحنا حبيب  مطران النايرة شرفاً 0685

فيما بعد(، مع عدد من الكهنة الغيارى، وفي مقدَّمهم الخقري اسطظان يزاح، 

 الرئيس العام األّول واألب الروحي للجمعيّة الناشئة.
 

إّن أخّص األسباب التي نبّهتني إلى تأسيس جمعيّة المرسلين، نظري إلى أّن «

دين  عصرنا الحالي يحتاج إلى ييام كهنة غيقرين على خير القريب الروحي، مجرَّ

عّما سقى ذل  من األشغال، يُعّدون أنظسهم، ويصرفقن اهتمامهم به ا الجهاد 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
Date: Wednesday July 0st 2105 
 

Location: Park Eugène-Dostie Montée de l'Église, behind 

the socio-cultural center (491, Montée de l'Église) H9C 0G9 

 

Time: From 01 AM till 3PM 

 

Everyone is invited to pass a great sporting day, Soccer and Vol-

leyball tournament between families and friends, biking ride in 

Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard. 

 

You can bring your own Sandwiches and refreshments       

NO alcohol is permitted. 

                                                                       Fees: $7 per adult. 

To confirm your presence please visit our Booth after each Sun-

day’s Mass or contact  

Elise Chehwan   504.994.8208  +  Fadi Choucha  504.949.7110 

Edward Chukri   504.777.0777 +   Joe Mattar       504.242.9464 

Maronite Mission Montreal 
West Island 

Sporting Day 



 

 

 توصيات الرعية 
  كل أحد سيكقن هناك عائلة تحّضر القداأل من رسالة وناقاياا

 ويلقات شكران.

  خالل شهرحزيران المخصاص لاقالاب يساقع ساياقاقم خاادم

الرعية بزيارة المنازل لمباركتها والصالة. وساياتام األتصاال 

 بالجميع لتحديد مقعد الزيارن.

  معا نبني الرعية : كل من يجد نظسه يادرا على المساعدة فاي

  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.

AND a woman who held a babe against her bosom 

said, Speak to us of Children. 

 

_And he said: 
 

_Your children are not your children, They are the 

sons and daughters of life’s longing for itself. 

_They come through you but not from you, And 

though they are with you  yet they belong not to you. 

_You may give them your love but not your 

thoughts, For they have their own thoughts. 

_You may house their bodies but not their souls, For 

their souls dwell in the house of tomorrow, which 

you cannot visit, not even in your dreams. 

_You may strive to be like them, but seek not to 

make them like you. 

_For life goes not backward no worries with yester-

day. 

_You are the bows from which your children as liv-

ing arrows are sent forth. 

_The archer sees the mark upon the path of the infi-

nite, and He bends you with his might that His ar-

rows may go swift and far. 
                                     Gebran Khalil Gebran 

 

 

 

 

 

 

 

في سبيل هللا وملكقته، الرسالة ال تقتصر على حقل دون سقان، بل تمتّد  »جنديّة«

من القعو والكرازة باإلنجيل بشتّى الُسبُل والقسائل، إلى مهّمات اإلرشاد 

والمرافقة الروحيّة على تنّقعها، إلى حققل التعليم وتثقيف النشء على مختلف 

 المستقيات، دون تمييز في المعتقد أو الطبقة.
 

تحرص الجمعيّة على تقفير أفضل وسائل التنشئة اإلنسانيّة والكهنقتيّة والرسقليّة، 

الكاملة، المتناغمة، في كل أبعادها، وعلى كل المستقيات والمراحل. وضمانةً 

دليل »للبلقغ به ن المهّمة المقدَّسة، الشايّة، إلى خقاتمها المرتجاة، وضعت كتاب 

، ليكقن بين أيدي المرسلين خير مرشد وحافز: يُنير، ي ّكر، يشّجع «التنشئة

ا لكل عمل »الُمرسل في جهقدن وجهاداته اليقميّة  ليكقن رجل هللا كامالً معّدً

يقر  2) «سظيراً في سبيل المسي ، وكأّن هللا يعو بلسانه»(، 3107طيم  2) «يال 

5121.( 
 

نذار  25ما إن أثبت السيّد البطريرك القثيقة المؤذنة بانطالية الجمعيّة، تاريخ 

، حتى انصر  اآلباء األّولقن، دون تمهيد وال تلّكؤ، إلى مباشرة الخدمات 0688

الروحيّة التي تجنّدوا لها، وبدأوا يجقبقن القرى والُمدن، القريبة منها والبعيدة، 

للقعو وسماع االعترافات، وشرح التعليم المسيحي لألحداد، وفّض مشكالت 

الناأل ونزاعاتهم، وإدارة الرياضات الروحيّة في المدارأل، والرعايا، واألديار، 

لمختلف فئات المؤمنين، وجماعات األخقيّات والرهبان والراهبات وكهنة 

 األبرشيّات، واألسايظة. فبان فضلُهم، وغدا الْكَريم والرسالة اسمان لمسّمى واحد.
 

ومن حيث إّن غاية الجمعيّة الخاّية خدمة المقرانة، ورسالتها تمتّد إلى كاّل جاهاة 

(، سرعان ما لحق المرسلقن باأبانااء 9في العالم يقجد فيها جماعة مارونيّة  يانقن 

كنيستهم إلى سقريّا، وفلسطين، ومصر، وسائر بلادان االناتاشاار، ماحاقّاقايان با لا  

األُمنية األعّز على يلبي أن أراكم مناتاشاريان فاي الشارق، »وييّة مؤّسسهم البار: 

وفي العالم كلّه، عالاى ماثاال تاالمايا  يساقع، ُماعالانايان الابُاشارى السااّرة، بساخااء 

وجهقزيّة، غير مبالين بعقٍز أو عناء، وال بخطر أو مقاومات، حبًّا ب اك ال ي أحبّنا 

   من أيقال المؤّسس(. «وجاد بنظسه من أجلنا


