


 

 0101-01إنجيل القّديس لوقا .

ينفرد اإلنجيلّي لوقا برواية توبة زّكـا والتي نتأّمل بأحداثها في هذا األحد الحادي عشر 

 من زمن العنصرة.

يذكر لنا النّص بأّن زّكـا "كاَن َرئِيًسا ِلْلعَشَّاِريَن َوَغنِيًّا" أي كان من وجهاء القوم ومن 

طليعة المجتمع على المستوى المادّي رغم أّن النظرة إلى العّشارين إجماالً لم تكن جيّدة 

 في العالم اليهودّي إذ اقترنت صورتهم لديه بالسرقة واإلختالس.

ولكنّه كان مكّرًما من الّذين يهّمهم رضاه لمصالح خاّصة أو ألسباٍب أخرى مّما جعل 

 زّكـا وأترابه من العّشارين: متشاوفين ومتّكبرين ومقتدرين.

رغم ذلك، يورد النّص ما يلي: "وَكاَن يَْسعَى ِليََرى َمْن ُهَو يَُسوع، فَلَْم يَْقِدْر بَِسبَِب 

ْيَزةً ِلَكي َيَراه، ألَنَّ يَُسوَع كاَن  َم ُمْسِرًعا َوتََسلََّق ُجمَّ الـَجْمعِ ألَنَّهُ كاَن قَِصيَر القَاَمة. فَتَقَدَّ

 ُمْزِمعًا أَْن يَُمرَّ بَِها".

 رغبة زّكـا بلقاء يسوع جعلته يتجاوز كّل المعّوقات من قصر القامة والكبرياء...

وهذا يدخلنا إلى التأّمل بالجميّزة التي تأخذ هنا دور الصليب الّذي محا كّل ضعفنا وأحّل 

 مكانه قّوة المسيح...

الّرغبة بلقاء يسوع يرافقها إيماٌن كبير يزرع في النفس الثقة والّرجاء بإمكانية اللقاء به 

والتي ال تتّم دون تواضع القلب والّضمير تشبًّها بالمسيح الّذي تواضع وتنازل من عليائه 

 من أجل خالصنا.

 فماذا ينقصنا لنتواضع كزّكـا في سبيل لقاء المسيح؟!

ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الـَمَكان، َرفََع نََظَرهُ إِلَْيِه وقَاَل لَهُ: "يَا َزكَّـا،  يتابع النّص مورًدا: "َولَمَّ

 أَْسِرْع وإْنِزْل، فَعَلَيَّ أَْن أُقِيَم اليَوَم في بَْيتَِك".فَأَْسَرَع َونََزَل وإْستَْقبَلَهُ في بَْيتِِه َمْسُروًرا."

 يسوع ينظر إلينا دائًما حيث نكون حين نرغب بصدٍق في لقائه!

 ولكّن السؤال األهم هنا هو: هل يسبّب اللقاء بيسوع السرور لنا؟

فكم من المّرات يعلو الوجوم وجهنا في الكنيسة وكأنّنا نقوم بفرٍض ثقيل رغًما عنّا! بينما 

 المطلوب هو أن نأتي إليه "بسرعة" كما يسارع األحبّاء إلى لقاء بعضهم!

ّب: "يَا َرّب، َها  ا َزكَّا فََوقََف َوقَاَل ِللرَّ ولكّن زّكـا لم يكتِف باللقاء بل يضيف النّص: "أَمَّ

أَنَا أُْعِطي نِْصَف ُمْقتَنَياتِي ِلْلفُقََراء، َوإْن ُكْنُت قَْد َظلَْمُت أََحًدا بَِشيء، فَإِنِّي أَُردُّ لَهُ أَْربَعَةَ 

 أَْضعَاف".

ا جدًّا وهو التعويض عن أخطائه  أضاف زّكـا إلى رغبته وسروره بلقاء يسوع فعالً مهمًّ

 السابقة...

وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 

 أسأنا به إلى النّاس؟!

 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  

  



Luc 19 1-10 

La conversion de Zachée 

Du passage évangélique de ce dimanche, une 

seule idée qui m’a envahit et là dessus je veux 

former ma réflexion. 

La foule empêche Zachée de voir Jésus. 

Combien de fois et dans différents endroits sur 

notre planète, la culture de la place, nous em-

pêche de s’approcher de Dieu. Combien de 

fois on nous a été imposé de se comporter 

contre notre volonté, juste pour respecter la 

culture de notre société. Dieu le sait à quel 

point on se trompe en agissant ainsi. Rare sont 

ceux qui ont agit contre courant, et ils ont 

changé les cours des évènements. 

Quand on cherche Dieu, c’est lui qui va nous 

trouver en premier, même en se sentant les 

pires des pires, Dieu est capable de nous pla-

cer au bon endroit en vu de laisser la place à 

notre personnalité de se développer selon ce 

qu’Il voit en nous de meilleur. 

Quête du 

17 Juillet 2016: 550$ 

Merci de votre générosité 



 

 عالقتنا بالقديسين
 

لستم إذاً بعد غرباء ونزالً بل رعية مع القديسين وأهل بيت 
 )91: 2هللا" )أف

يعترض البعض على إكرامنا للقديسين الذين رحلوا من عالمنا. كما 
يعترضون على تشفعنا بهم. وقد يصل بهم األمر في اعتراضاتهم 

إلى حد اتهامنا بأننا نعبد هؤالء القديسين، وأننا قد تركنا المسيح 
الشفيع الوحيد، وحفرنا ألنفسنا آباراً مشققة ال تضبط ماء، ويقصدون 

 باآلبار المشققة هؤالء القديسين!!

 

 من هم القديسون؟     

 يرجع هذا االسم )القديسون( إلى القداسة. والقداسة لها معنيان:

 قداسة مكتسبة من المسيح:

 قد اكتسبها من المسيح كعطية تهبها له نعمة هللا المتفاضلة.

وطبقا لهذا المعنى فجميع المؤمنين الذين على األرض الذين     
نالوا نعمة القداسة المكتسبة، يسموا هؤالء الذين قيل عنهم 
 (3: 61"القديسون الذين في األرض واألفاضل كل مسرتي بهم" )مز

والقديسون هنا بمعنى المؤمنين المفرزين أو المخصصين أو 
 المكرسين للرب.

 

التي يحياها المؤمن في حياته اليومية حسبما وضح القديس     
بولس الرسول قائال: "فإذ لنا هذه المواعيد أيها األحباء لنطهر ذواتنا 

من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف هللا" )
   (.6: 7كو2

وهذا هو عين ما ذكره القديس بطرس الرسول بقوله: "بل نظير    
القدوس الذي دعاكم كونوا أنت أيضا قديسين في كل سيرة" )

 (61: 6بط6

وبحسب هذا المعنى فعلى المؤمنين أن يعيشوا في جهاد      
مقدس وفي تقوى وطهارة ليكملوا القداسة في خوف هللا. هذا هو 

جهاد اإليمان الحسن الذي قال عنه القديس بولس الرسول: "جاهد 
 (62: 1تي6جهاد اإليمان الحسن وامسك بالحياة األبدية" )

 

 

 



  

 

لهذا فالمؤمنون الذين كمل جهادهم في حياة القداسة   
العملية، ورحلوا إلى فردوس النعيم هم قديسون منتصرون، 
وهؤالء هم من يسموا الذين سوف يحضرهم الرب معه في 
مجيئه الثاني كقول الكتاب: "لكي يثبت قلوبكم بال لوم في 

القداسة أمام هللا أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع 
 (63: 3تس 6جميع قديسيه" )

   

 أن نحبهم، لماذا؟  القتنا بالقديسين   

 

الواقع أن كل مؤمن في المسيح البد أن يرتبط بالقديسين 
الذين في األرض، والقديسين الذين في السماء برباط حب 

 شديد، لألسباب التالية:

 أوال: ألنهم أعضاء جسد المسيح معنا:

يقول بولس الرسول: "هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في 
(. 1: 62المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد لآلخر" )رو

وقال أيضا: "ألننا أعضاء جسمه من لحمه ومن 
(. فإن كان المؤمنون جميعا أعضاء جسد 33: 1عظامه" )أف

 المسيح، فكم ينبغي أن تكون المحبة بينهم بعضا لبعض؟

 ثانيا: ألنهم اخوتنا في المسيح:

"إذا لستم بعد غرباء ونزال بل رعية مع القديسين وأهل بيت 
(. نحن رعية المسيح معهم، بل ما هو أكثر 61: 2هللا" )أف

من ذلك فإذ لنا أب واحد إذن فنحن أخوة وأهل بيت هللا. 
 فكم يجب أن نحب بعضنا بعضا؟

 ثالثا: ألننا جميعا تالميذ المسيح:

والصفة المميزة للتالميذ هي محبة بعضهم لبعض، كما 
وضح السيد المسيح نفسه بقوله: "بهذا يعرف الجميع 

 (31: 63أنكم تالميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض )يو





 التوصيات الرعوية األسبوعية

La Paroisse Saint Jean l’apôtre vous convie a sa soirée 

des dames vendredi le 26 Aout 22:00h au restaurant  

lordia boul. Curé-labelle, Laval. Prix par personne: 40$ 

adulte, 20$ pour jeune fille moins de 12 ans. 

Pour vos reservations veuillez contacter Mme Lucie 

Moukarzel au 514-991 5419, ou Mme Leila El-Heibeh 

au 514-777-7733 

 

  ًاستكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطاقاات الامارسالاة سااباقاا

بواسطة البريد. وللراغبين في المساهمة والمشاركة في بناء الرعية يمكن استعاماال 

 إحدى الطرق التالية:

· Transfert direct (chèque specimen). 

· Paypal. 

· Chèque direct. 

  

  1192آب  19الى  91تنّظم الرعية مخيّماً عائلياً صيفياً لمدة ثالثة أيام من .

 . االماكن محدودة.494 141 1212للراغبين اإلتصال بالسيدة ريتا التيّار 

 

 بولالمطران يحتفل صاحب السيادة الى السماء،  لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

كندا، بالذبيحة اإللهاياة  -مروان تابت السامي اإلحترام، راعي أبرشية مار مارون -

 91.01وذلاك عاناد السااعاة  يعاونه كهنة الرعايا المارونية في مونتلاير واوتاوا 

. Rigaud -، فاي مازار سايادة لاورد 1192آب  2صباحاً، من صباح السبت 

 الدعوة عامة.

  ماروان تاابات السااماي اإلحاتارام، راعاي -باولبحضور صاحب السيادة المطران

باعاياد اناتاقاال السايادة تحتفل رعية سيدة لبنان في الفال كندا،  -أبرشية مار مارون 

. ويترأس سيادته الاذباياحاة اإللاهاياة 1192آب  94الى السماء، يوم األحد  العذراء

 ظهراً. يتضمن البرنامج فقرات منوعة فنية وترفيهية.  91.11عند الساعة 

 

 

 



3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 









 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Jean L’apôtre  

Horaire Des activités  

Comité Courier Jour / Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jusqu’à 

samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Commnion 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse 

Jeunes 

(3-11 ans) 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse 

Adultes 

(12-17 ans) 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

04:00 à 05:30 

Jeune  

(12-17) 
jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

(5h30 – 6h30) 

Chevaliers 

de saint 

Jean 

Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 
2

e
 & 4

e 

jeudi du mois 

École des 

Parents 
prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e  Vendredi du 

mois (07:30 à 08:30) 

Famille  

Nazareth 
nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

7h30 à 08 :30 

Scouts scouts@paroissestjeanlapotre.ca 
Vendredi 

6h :00 à 9h00 

Comité des 

Dames 
dames@paroissestjeanlapotre.ca  

A l’écoute ecoute@paroissestjeanlapotre.ca   

Bulletin bulletin@paroissestjeanlapotre.ca   

Pour vos annonces 

prière de contacter 

Joe Nasr : 514 961-7731  

info@paroissestjeanlapotre.ca 
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