


 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.  

  

 (01-0/ 8لوقا)
 
 

 االحد الثالث عشر
بَّ يسوع لم يكن يذهب بمفردِه للتَّبشير بملكوت هللا بل كان يذهب برفقة تالميذه وآخرين م  عه.ما يلفت نظرنا في هذا اإلنجيل أَنَّ الرَّ

ارع الَّذي يزرعُ األرض. بَّ يسوع كان يُلقي تَعليَمهُ للَجميع على حّدٍ سواء مثل الزَّ  وما يلفت نظرنا أكثر ، أنَّ الرَّ
عة فال وِّ ولكن ، كما الّزارع ، فإنَّ نعمة هللا الَّتي هي كلمته ، كانت تصطدم بعقبات التَّبشير . فمنها ، كما الّزرع ، يقع على أرٍض ُمتَنَ 

ين لهذه الكلمة بحسب قول الّرّب : " أن قد تم يُعطي ثماره إالّ الَّذي يقع في أرٍض خصبة على ِمثال تالميذ يسوع الَّذيَن وحدهم المستَعّدِ
انيَّة وحسب ولكن بسبب طلب التاّلميذ لمع  رفةأُعطَي لكم أَن تَعِرفوا أسرار ملكوت هللا". ولكن هذه المعرفة وهذه النِّعمة لم تأِت مجَّ

ُرنا بِقول مار بطرس : " إلى َمْن نَذَهب وكالم الحياة األبديّة عندك ؟ " . ب وهذا يُذَّكِ   أسرار الملكوت والتَّعلُّم من الرَّ
أرِض في وأمام هذا المثل ، هل أستطيع أن أعرف ذاتي أين أنا من الّرب يسوع؟ هل أُرافِقُهُ في إعالن الكلمة ساِمحاً له أن يُلقي َكِلَمتَهُ 

 حياتي ِلتُعْطي ثِماَرها؟
َهها َواُصِلَحها ِلتَأْتي   ثِمار ؟بِ  هل أنا على ِمثال التَّالميذ أمِلُك الُجرأة ألَسأل يسوع من خالل كنيسته وأسراره عن معنى حياتي فأَُوّجِ

ِلَمةَ هللا بِقلٍب جيٍِّد  كهل أَملُُك الِمصداقيّة الكافية والنِّيَّة السَّليمة لكي أنزع من حياتي كّل ما يُعيق نُمو كلمة هللا فأُصبِح من الَّذين يَسَمعونَ 
 صالح فَأَثْبَُت وأُثمر ثََمراً يليق بِأَبناِء الملكوت ؟

بَِحَسِب قلب  عفأضع ذاتي مع كّل ُضعفي البَشري أمام الّرّب فيُصِلح بَِكِلَمتِِه أرَض حياتي فَتَكوَن صاِلحة إلستقبال نِعَِمِه فَتُثِمر ِمئَةَ ضُ 
 الّرّب.

 
 

 أيّة أرٍض أنا؟
 

فكما ينزل المطر والثلن من السماء وال يرجع إلى هناك بل يروي األرض ويجعلها تُْنِشىُء وتُنْبت لتؤتي ...":قال الرّب في العهد القديم
 ."الزارع زرعاً واتكل طعاماً هكذا تكون كلمتي التي تخرك من فمي وال ترجع إلّي فارغة 

هكذا هي كلمة الرّب. هي قمح ينزل في أرض اإلنسان)نفسه(، ثّم ال تلبث السنابل أن تبان، وهنا السؤال: القمحة نبتَْت ولكن هل المناخ 
ي مؤآت لنمّوها؟ هل تأخذ حاجتها من الغذاء كي تثمر؟ وإذا فَعَلَْت، هل أدع الجراد يلتهم ثمرها دون أن أتمتّع بتلك النعمة، أم أسعى ك

 أحفظها من الضياع فال أخسر غلّتي؟

ربّما، وأنت تقرأ إنجيل هذا األحد، تغرق في تصنيف ذاتك )إلى أّي فئة من الناس تنتمي؟( بذلك تكون القاضي الذي يصدر أحكاماً 
 مبرمة بحّق ُمتََّهم ٍ)أنت( بدعوى)التصنيف( غير مكتملة... كيف؟

لو كنَت دوماً "الطريق" أو" الصخر" أو "األرض الشائكة"، ولم تكن يوماً تلك "األرض الطيّبة" لما وقفت اليوم تقرأ اإلنجيل أو 
تصغي إلى "الكلمة". فالنفس هي أرض ينبت فيها الشوك أحياناً، كذلك فهي تحوي الصخر )أو الحجارة الصغيرة(.أّما عملك هو أن 
تسعى بما أُْعِطيت من فهم وحكمة وإدراك لتفّرق بين الخير والشّر، أن تهّيء ذاتك باإليمان والعمل بشجاعة الستئصال كّل ما يخنق 

 كلمة هللا في داخلك.

ال تدع العالم وما فيه من مشاكل وهموم، من شهوات ومصالح، من غنى وترف يسلبك إرادتك فيأسرك ويلهيك عن التفكير باهلل بحّرية 
 وثقة. أيمكنك أن تعشق حبيبين في آن؟... فإّما أن تعشق حبيب روحك وفاديك، إّما حبيب جسدك وُمْفنيك.

تأّمل في حياتك ولو لمّرة، أدخل إلى األعماق وتوقّف عند أصغر أمورها وسوف تجد يد هللا مختبئة وراءها )فهو ال يفرض ذاته على 
اإلنسان(: زرع كلمته وبات منتظراً ثمارها فيك كالزارع، دون أن يهلّل ويطبّل في الشوارع األزقّة لما فعل. وبعد صمتك، إّما أن 

لمادة، م اتفرح ألنك كنت مؤمناً محباً، طيّباً كريماً وأميناً فحفظتها من الضياع َوَولََدْت خيراً، إّما أن تحزن ألنّك خنقتها بسطحيتك وأوها
 بصراعاتك المصالحيّة والعاطفيّة والسلكيّة الالمقبولة فكان اليأس واألسف والندم....

هناك الكثير من الماس في المناجم ولكن ما قيمته إن لم يظهر الى النور ويصقل فيغدو جوهرة ثمينة تغني من يقتنيها ! هكذا هي 
يك نفسك: إنّها منجم مأله هللا من نعمه، ولكن عليك أن تدعها تُْصقَل فيك وتُِحّب ما يتحّول في حياتك لتغدو جوهرة روحيّة ال تفنى، تغن

 بالسالم والفرح.

أتوافقني؟: حياتنا المعاصرة هي حقل ألغام من المصالح والرغبات والصور والخدع، كما النصائح والمشورة والتوعية الدينية 

واألخالقية واإلجتماعيّة، فال تفقد الطريق وسط هذه الزحمة واطلب نعمة اإليمان وموهبة الحّب والحكمة لتميّز بين ما يداعب شهواتك 

 الدنيويّة فترفضها وما يالمس قلبك وعقلك فتأخذه طريقاً آمناً نحو المسيح يسوع ابن هللا الحّي.
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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 8 1-15 
 

Autre est la semence, autre est le semeur, et finalement autre et beaucoup plus compliqué le rece-

veur de la parole. 

 

Ce passage est riche en sujet d’actualités, que ce soit entre homme-femme, entre disciple et croyant 

ainsi entre communautés de croyant et mécréant. 

 

Personnellement je me limite sur la semence qui est parole vivante et inchangeable, qui une fois 

reçu, elle a la force de changer le receveur à l’image de la parole c’est-à-dire l’image de Dieu. 

 

Le semeur est celui qui actualise la parole, c’est-à-dire rendre la parole accessible à l’auditoire de 

nos jours. Ce qui implique forcement une certaine relation entre le semeur et la semence. Autre-

ment la parole reste un concept inaccessible. 

 

Le receveur, c’est finalement la personne qui reçoit avec tous ce qu’il a comme problème et limite à 

son développement. Il y a ceux qui écoutent mais aussitôt sortis de la salle, à la moindre rencontre 

avec un autre, ils oublient la parole et embarque dans le mouvement de la vie qui tantôt les amène 

à gauche tantôt à droite. Il y a encore ceux qui font face à la vie en se fiant sur leur force. Ce qui 

arrive avec eux autres c’est se concentrer à développer leurs capacités en vue de produire mieux et 

avoir plus. Le problème avec ce monde c’est qu’ils deviennent des machines de production et ou-

blient que leur développement spirituel est le garant d’une vie saine. 

 

Je ne dis pas que développer ses compétences n’est pas une bonne chose à faire, mais ce que je dis 

c’est de passer uniquement son temps et son énergie à faire et refaire ses compétences en vue de 

se surpasser en consacrant 100% de son temps la dessus, n’est pas une bonne stratégie car on peut 

être le meilleur dans son domaine mais nul pour son voisinage, alors à quoi bon ce que je fais. 

 

Seigneur, avec votre aide je sais que votre parole produira en moi, et portera des fruits. Personnelle-

ment peut être je ne les verrais pas, mais je sens votre paix qui m’enveloppe et ça me suffit. Amen. 

Quête du 

31 juillet 2016: 705$ 

Merci de votre générosité 
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 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.  

  

              Paroisse Notre-Dame du Liban 

Éparchie Saint Maron - Canada 

   

 

Laval, le 25 juillet 2016 

 

Révérend Père Charbel Geagea. 

Curé de la paroisse St Jean l’apôtre. 

 

Très cher frère, 

  

C’est avec beaucoup de joie et amour, que je vous convie à êtres des nôtres, en cette journée fami-

liale mariale que la communauté de la paroisse Notre Dame du Liban organise sous le patronage de 

S.E. Mgr Paul-Marwan Tabet, à l’occasion de la fête de L’Assomption de la Sainte Vierge Marie, le 

dimanche 14 août 2016.  

La messe solennelle sera présidée à 12 heures par S.E. Mgr Paul-Marwan Tabet, évêque des Maro-

nites au Canada. Elle sera suivie d’un dîner BBQ dans le boisé de l’église, sous les chapiteaux dans 

une ambiance festive, de musique, de folklore libanais et international, le tout dans une ambiance 

gorgée de fraternité et d’amitié. Cette journée mariale sera clôturée vers 21 heures par une proces-

sion aux chandelles au sanctuaire de la Vierge Marie. 

Pour concélébrer  veuillez apporter votre Habit liturgique (Chape et chemise) couleur crème avec le 

cèdre et vous présenter à 11 heures trente au plus tard.  

Au plaisir de vous accueillir en cette belle journée je vous prie de bien vouloir confirmer votre pré-

sence en appelant par téléphone ou internet (514) 602-2750, richardaher@hotmail.com 

 

Veuillez agréer, R.P.  Charbel  l’expression de mes sentiments les plus sincères. 

 

Ton petit frère  

  

P. Richard Daher, curé 

 
1625, montée Masson, Laval, Québec, H7E 4P2.   Bur : (450) 661-9990   Cell : (514) 602-2750     richardaher@hotmail.com 

 
 



 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.  

  

                

 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 

 

 

  .بلواسلطلة اللبلريلد ً استكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطاقات المرسلللة سلابلقلا

 وللراغبين في المساهمة والمشاركة في بناء الرعية يمكن استعمال إحدى الطرق التالية:

· Transfert direct (chèque specimen). 

· Paypal. 

· Chèque direct. 

 

 

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

 . االماكن محدودة.494 141 1212بالسيدة ريتا التيّار 

 

 

 ملروان تلابلت -بلولاللملطلران يحتفل صاحب السيلادة الى السماء،  لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

كندا، بالذبيحة اإللهية يعاونه كهنة الرعايا اللملارونليلة  -السامي اإلحترام، راعي أبرشية مار مارون 

، في مزار 1192آب  2صباحاً، من صباح السبت  91.01وذلك عند الساعة  في مونتلاير واوتاوا 

 الدعوة عامة.. Rigaud -سيدة لورد 

 

 

  مروان تابت السامي اإلحترام، راعي أبرشية مار مارون -بولبحضور صاحب السيادة المطران- 

آب  94الى السماء، يوم األحد  بعيد انتقال السيدة العذراءتحتفل رعية سيدة لبنان في الفال كندا، 

ظهراً. يتضمن البرنامن فقرات منوعة  91.11. ويترأس سيادته الذبيحة اإللهية عند الساعة 1192

 فنية وترفيهية. 



 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.  

  

 

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

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 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.  

  

 Pour vos annonces 

prière de contacter 

Joe Nasr : 514 961-7731  



 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.  
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Comité Courier Jour / Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jusqu’à 

samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Communion 
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 

2
e
 & 4

e
 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   

Paroisse St Jean L’apôtre  
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