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« Celui qui m'a envoyé baptiser dans
l'eau m'a dit ».
Tout cela, Jean Baptiste le fait, aujourd’hui,
parce qu’il a déjà cheminé dans sa propre vie à
partir d’une parole reçue pour lui-même : il a
fait l’expérience heureuse de baptiser parce
qu’il avait été envoyé. Cette expérience fondatrice l’ouvre à la suite, une suite plus grande,
tournée vers la reconnaissance de l’Agneau de
Dieu, vers l’annonce au Peuple.
Ce cheminement global lui donne de pouvoir
attester : « Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage : c'est lui le Fils de Dieu », de dire le
sens ultime : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde », de reconnaître
comme inconnu celui qu’il connaissait par ailleurs : « Je ne le connaissais pas ». Le chemin
parcouru par Jean Baptiste lui donne ainsi de
pouvoir tenir pleinement la place qui lui revient, entre Jésus, le Fils, l’Agneau de Dieu et
le Peuple, nous.
Chacun de nous est situé de même, entre le
Mystère et ses frères. Pour se risquer, il nous
faut certainement d’abord, comme Jean Baptiste, recevoir les premiers pas à faire pour
notre propre vie, notre cheminement singulier.
Vers où, Seigneur, m’envoies-tu d’abord baptiser en ma propre vie ?
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“تفسير ايقونة ”تقدمة الرب في الهيكل

 العذراء ويوسف.لقاء العهدين حول يسوع في هيكله
 سمعان يحمل. تقدمة الفقراء،يقدمان يسوع مع زوجي يمام
الخالص بين يديه ويراه بعينيه وحنة النبية فاتحة لفافة
 األيقونة من.التوراة الى آخرها معلنه تمام الرؤى والنبؤات
555 وحي المنمنمات السريانبة في السرياني الفاتيكاني
 الهيكل يُرمز إليه بالقبة والمذبح.1117 والبريطاني
المبنيان على خلفية نيّرة وبسيطة تدخلنا في أبعد الملكوت
.اآلتي مع المخلص المسيح خاتمة األنبياء والمرسلين
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صة روحيّة
ق ّ
طفل امريكر رغ ررررهري ا ر
ارحابه انه قاد عرىرغ قكر را
ال طا الذي كمي عىغ قريكرمر ر
ممىرغ مر
الصرهية ,فذ ر
ارحابه فغ المزا ع ممقف عىرغ
خط السر را الرحروكرو م خري
منوكال ابرهرو م برو براة را ة
لسائق ال طا  ,فى و ه سرائرق
ال طا ف وا السريعرا م مقرف
ال طا .
فجري الرطرفرل مر اررحرابره
بسيعا لىمزا ع م السائق كرا
منو ىا منما حصل ,م كسر
الولو الي ا م ارحابه م كي ا
مية اخي مثانها مثالرةرا ,فر ري
سائق ال رطرا عرول الرمروقرف,
مفعال ا بعو ا ل ك ف ال طا مقو
رول الطفل مطا لمسرافرا 02
مميا ملح ه الرنراو ماةسرعرا
الوقت كا قو فات ,م قرا
مل
م و فغ لرحرترااره اةخرهرية
سو ة كي ذا الرعرمرل مرية
مل ن ا لرحرترات ممرات
خي
الطفل ,مماذا عنا نحر اةحرهرا
؟؟؟
نوعو انفسنا كمهي  ,اننرا سرو
نميك الخطرهرا كرل كرول مانر را
سو ا و المية اةخهية ,ل ننا
نسممي فغ السر روط ,ملر ر
الغ ممغ ؟ الغ ا اأاي ساعا
ال طا ؟ مقم ا ة اوجرو فريررا
ألي خص ساعا اةرطوال.
اوبوا ف و اقميب مى وت السما .
اوبوا اة ملهس بعو قىهل.
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QUÊTE
Dimanche le 01-Jan-2017
مجموع تقديمات ”الصينية“
845 .00 $ CAD
GRAND MERCI

++++
Les 1 Vendredis du Carême
15h:77

Sauf le premier vendredi du mois a 18h:77

La Semaine Sainte
)(lundi –Vendredi
15h:77
Jeudi Saint
13 Avril 2711
Cérémonie avec la
communauté Latine
Vendredi Saint
14 Avril 2711
15h:77
Messe de Pâques
15 Avril 2711
77:77
Messe de Pâques
16 Avril 2711
12h:77

Questions de Foi
Quelle est la position de l’Eglise sur l’euthanasie ?
Pourquoi l’Eglise est-elle contre l’euthanasie ? N’est-il pas
normal d’abréger la souffrance d’une personne âgée lorsque
c’est elle qui le demande ?

L’Eglise refuse qu’on limite la valeur de la vie de quelqu’un à sa
possibilité de vivre sans souffrance. On touche à nouveau à l’essence de la vie : l’homme n’a pas le droit de détruire ce qu’il n’es
pas capable de créer (une vie humaine).
Elle encourage par contre les soins palliatifs, qui consistent à accompagner le malade en diminuant au maximum ses souffrances, soins qui justement évitent l’acharnement thérapeutique.
Une personne vraiment entourée d’amour ne demande pour ainsi dire jamais l’euthanasie. Il s’agit plus d’un appel au secours
que d’une demande réelle (comme les suicides ratés des adolescents). Y accéder consiste à supprimer le symptôme plutôt que le
mal.
Certains grands handicapés ont communiqué aux autres un
fantastique dynamisme de vie (comme Jacques Lebret, sans
yeux et sans mains, qui a témoigné de sa joie de vivre dans bien
des écoles).
Ici encore, l’Eglise protège la vie à sa fin comme à son début.
Les notions de "vie ne valant pas la peine d’être vécue" et de
"compassion pour la souffrance" sont apparues pour la première

fois dans le discours de... Hitler. Elles étaient des préliminaires
visant à justifier la suppression de milliers de personnes
"économiquement non rentables".
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سؤال وجواب حول عيد الغطاس المجيد
ماهى أسماء عيد الغطاس؟
و
أبيفانيا  :و هي كلمة يونانية معناها طهور و تعني في المسيحيةة هةهةور
إستعالنه للعالم و تعني كتابيا حيث تستعةمةلةه الةتةوراه فةي الةتةرجةمةة السةبةعةيةنةيةة
للمزامير للداللة علي ميزة إضاءة نور علةي عةعةبةه و إسةتةخةدمة فةي كةتة
األنبياء يوئيل و حبقوق و مالخي للداللة علي وصف ليوم الرب و إستخدم فةي
العهد الجديد في رسالتي بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس لةلةداللةة عةلةي الةمةجة
المجيد
الثيؤفانيا  :و تحدد ههور لإلله في أقانيمه الثالثة و إن كان القديس يوحنا
ذهبي الفم وجدها و إستخدمها مرادفا لكلمة أبيفانيا
عيد األنوار  :نحن حين نتناول األسرار نقتبل النور الحقيقي ليسكن حياتنا
عيد العماد .
عيد الغطاس.
عيد الظهور االلهى.
ماذا يميز طقس عيد الغطاس ؟
طقس تبريك مياه المعمودية و الذي أصبح طقس تبريك مياه اللقان اإلحتفال
بشخصية القديس يوحنا المعمدان السابق و الصابغ

عيد الغطاس عيد سيدي كبير أي محوري في خالصنا لماذا ؟
أعلن فيه سر المعمودية التي بها صرنا أبناء و التي تعطي بإسمه كوسيط لكي
ندخل عركة الثالوث في يسوع المسيح
"أل ن كلكم الذين أعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح غل 21 : 3
الروح يأخذ مما لي و يعطيكم فنحن نولد من روحيا و نعمد بالروح و يطهر
ضمائرنا من أعمال ميته و يحي أجسادنا الميته بروحه الساكن فينا يمثل عيد
الغطاس بداية إستعالن المسيح كأبن هلل
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وسر الميرون
سرالعماد
ّ
شروحات رتبة ّ
سب طقس الكنيسة األنطاكيّة السريانيّة المارونيّة
بح َ
ي وضعه ربّنا يسوع المسيح لتقديس اإلنسان ،وبنيان "جسده
السر هو عمل ح ِّ ّ
ّ
س ّ
سر الميالد الجديد ،فيه
سر المعموديةّ ،
وأوال األسرار هو ّ
ّ
السري" ،أي الكنيسةّ .
بقوة الرو القدس.
يولد اإلنسان إبنا ً ّ
ي ،من مياه المعموديةّ ،
بارا ً هلل ،من حشا ً روح ّ
بقوته المع َّمد وسما ً ال يُمةحةى ،فةيةنة ة ّم
ّ
سر المعمودية هذا هو باب الكنيسة ،يُوسم ّ
إلى "جسد المسيح أي الكنيسة ،ويخ ع لسةلةطةتةهةا وعةريةعةتةهةا ،ويةؤ ّهةل لةقةبةول
أسرارها".
سر مةوت الةربّ يسةوع وقةيةامةتةه
سر الخالص والفداءّ ،
سر المعموديّة هو أي ا ً ّ
ّ
والعرابة بالشيطان ،باسم الةمةعة ّمةد ،ويةعةتةرفةان بةإيةمةان
العراب
ّ
مم َّجداً .وإذ يكفر ّ
المسيح ،يؤ ّكدان على ّ
أن المع َّمد مات عن اإلنسان العتيق ،الّذي ُولد فيه بالجسد ،و
بقوة الروح القدس ،وعلةى ّ
أن مسةؤولةيّةة تةربةيةة الةمةعة ّمةد
ُو ِّلدَ إلى الحياة الجديدةّ ،
ي القويم تقع عليهما عخصيّاً ،بعد الوالدَين.
وتعليمه التعليم المسيح ّ
ُ
تسبق "رتبة العماد" مرحلةٌ تح يريّة.
المرحلة التحضيريّة
ال بدَّ من "مرحلة تح يريّة" تمتدُّ على فترة من الزمن ،تسةبةق االحةتةفةال بةرتةبةة

والعراب والعةرابةة ومةن عةاء
العماد ،وتشمل الوالدَين ،وطال العماد(ولو طفال)
ّ
ي عةا ّمةة ،وهةي تةوافةق،
من أبناء الرعيّة .تتجذّر هذه المرحلة في التقلةيةد الةعةمةاد ّ
تاريخيّاً ،مرحلة "الموعوهيّة"،وتستلهمها لزمننا الحاضر.
ي مثمر بةيةن
ي وحوار ضرور ّ
إضافة إلى ذلك ،إنّها تُفس ُح في المجال للقاء عخص ّ
التعرف إلى نيّتهما في طل العماد لةولةدهةمةا ،وإلةى
خادم الرعيّة والوالدَين ،بغية
ّ
مدى َوعيهما لهذا الحدَث ومدى إمكانيّتهما بتوفير تربية مسيحيّة للةمةعة َّمةد الةجةديةد
واستعدادهما لذلك تت ّمن هذه المرحلة العناصر التالية :
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لقاءات رعويّة روحيّة
ّ
ينظم خادم الرعيّة ،لقاءا ٍ
ت رعويّة للصالة والتوعةيةة الةروحةيّةة ،تةتةنةاول مةفةهةوم
ي المباعر في تربية مسيحيّة إنجيليّةة .يُشةارف فةي
العماد ،ومسؤولية اإلطار العائل ّ
والعرابة ،إضافة إلى هةؤالء ،يشةارف
والعراب
هذه اللقاءات ،ضرورةً ،الوالدان،
ّ
ّ
ي ،مباعر وغةيةر مةبةاعةر،
َم ْن يشاء من المؤمنين أبناء الرعيّة.
َّ
فيتكون إطار كنس ّ
يُرافق طال العماد في مسيرته ويأخذه على عاتقه.
وهكذا تصبح المرحلة التح يريّة مناسبةً لتوعية األهل على هويّتهم المةسةيةحةيّةة،
وعلى دورهم في بناء الكنيسة ،ومسؤوليّتهم فيتسليم وديعة اإليمةان إلةى أبةنةائة ِّهةم.
ي داخةل الةرعةيّةة،مةن قِّة َبةل مةن ت َ َةولّةى عةؤون
كما تكون أي ا ً مجاالً لنشاط رعو ّ
الرعيّة ،والجهاز ال ُمساعد له.
بركة الولد و الوالدين في البيت أو في الكنيسة
من األف ل أن ي ّ
ُنظم كاهن الرعيّة مع العيلة واألصدقاء لقةاءات روحةيّةة رعةويّةة
سر المعموديّة ومعانيه في البي  ،أو في الكنيسة وذلك لتستعدَّ العائلة بكاملها
حول ّ
لرتبة العماد المقدّس ،وتشترف فيها إعتراكا ً فعّاالً ،ليس فقط بمظةاهةر اجةتةمةاعةيّةة
وسر الميرون.
سر المعموديّة
ّ
ي العميق حول أبعاد ّ
دنيويّة ،بل بالتأ ّمل الروح ّ
بعض المراجع الكتابيّة لهذه اللقاءات الروحيّة نجدها في نصةوص قةراءات رتةبةة
العماد المقدّس (من صفحة  36إلى صفحة  .)42في أثناء هذه اللقاءات تت ّم البركةة

على الولد والوالدين.
رتبة دخول الوالدة والطفل إلى الكنيسة
هذه الرتبة موضوعة لألطفال فقط ،ذكورا ً و إناثاً ،دون البالغين .فإذا أت

الةوالةدة

مع ولدها إلى الكنيسة في يوم تعميده أو في يوم آخر قبله ،فليُت ّم الكاهن هذه الرتبة.
بُنية رتبة العماد
 1خدمة الكلمة  2ختم الطفل بالصلي الةمةقةدّس  3الةكةفةر بةالشةيةطةان  4اإليةمةان
بالثالوث األقدس وبالكنيسة  5قانون اإليمان  6تقديس مياه المعمودية
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المسحة بالزيت المقدّس على الجبهة:
يج إعادة اعتبار "المسحة بالزي المقدّس على الجبهة" ،مع وضع اليد ،ودعةوة
الروح القدس ،على رأس طال العماد ،نظرا ً لتجذّرها في تقليد الكنةيةسةة األولةى،
ي ،ونظرا ً لمعانيها ،إذ ترتبط مباعرة بفعةل اإليةمةان الّةذي قةام بةه
والتقليد السريان ّ
ّ
طال العماد .تردُّنا هذه المسحة إلى تقليد العهد الجديد الةذي ،فةي إطةار الةعةمةاد،
ُنوه بعمل الروح القدس في تكوين اإليمان ونشأته في طال العماد ،بإصغةاء هةذا
ي ّ ِّ
ّ
الحق .فقبل أن ينال ختم الروح بالةعةمةاد ،يةتةلةقَّةى طةالة الةعةمةاد
األخير إلى كلمة
ّ
الحق:
فيه كالم اإلنجيل،وأنمى في قلبه اإليمان بكلمة
مسحةً من  :فلقد سك
ّ
الحق ،إنجيل خالصكم ،وآمنتم ،و ُختمتم بالروح
"وفيه أنتم أي اً ،وقد سمعتم كلمة
القدس الموعود به" (أفسس .(1/13
يُس ّمي يوحنّا الرسول "مسحة" كلمة قالها الةربّ يسةوع ،ثة ّم تةعة ّمةقة فةي قةلةوب
السامعين باإليمان وبفعل الروح القدس":وأنتم ،فالمسحة الّتي تلقّيتموها منه ثةابةتةة
علّمكم مسحته في ك ّل عيء،
ُعلّمكم ،فاثبتوا فيه ،كما ت ُ ِّ
فيكم ،وال حاجة بكم إلى أحد ي ِّ
َّ
وهي ّ
عل َمتْ ُك ْم" ( 1يوحنّا .(2/21
حق ال كذب فيه ،فاثبتوا فيه ،كما َ
ُ
َّ
صف بكونها "وسماا باالارو "،
هذا يعني أن المؤمن أعطي ،بفعل إيمانهُ ،ه ّويّة تت ُ
َحةول مةع
يحمله وال يُنزع منه .فما كان يُقا ُل على سبيل المجاز في العهد الجديد ،ت َّ
الزمن إلى رتبة ،رتبة المسحة بالزي الةمةقةدَّس إثةر فةعةل اإليةمةان ،فةي الةتةقةلةيةد
ي.
السريان ّ
ومن معاني هذه المسحة:
ّ
ترتبط المسحة مباعرة ً بفعل اإليمان الذي يقومبه طالبو العماد ،بها يقتةبةل هةؤالء،
الةظةاهةرتَةيةن،
من خالل الحركة (وضع الةيةد) والةكةلةمةة (دعةوة الةروح الةقةدس)
َ
أوالً من قَ ِّبل  ،قةبةول فةعةل
"الوسم "
الخفي باسم الثالوث األقدس ،وهذايعنيّ ،
ّ
ّ
الةحةق،
تكون ونشأ فيهم بإصغائهم إلى كلمة
اإليمان الّذي قام به طالبو العماد ،وقد َّ
ضمن إطار الكنيسة ،مدرسة اإليمان ،حيث تُشرح الكلمة وت ُ َّ
وزع.
وتعني هذه المسحة ،ثانياً" ،الوعد" بالروح ،الّذي سيفيض على المع ّمديةن الة ُجةدُد،
شير مس َبةقةا ً إلةى نةتةيةجةة
ُتوج مسيرة التنشئة ،فالمسحة بالزي ت ُ ُ
بفعل العماد الّذي ي ّ
العماد هذه ،أو إلى العماد بالروح القدس.
ً
ً
ً
وتعني هذه المسحة ،أخيراً" ،تقديس" طالبي العةمةاد تةقةديسةا كةيةانةيّةا كةامةال..." :
ولتتقدّس أجساد ونفوس عبيدف،الموسومين بك ."...

خلع المالبس الخارجيّة:
يُؤتى بالطفل إلى العماد في مالبسه العاديّة ،وتُخلَع عنه قبل العماد ،إعادة إلعتبةار
التعري منه ،فاللباس يُش ّكل مع البسه وحدة ً كيانيّة،
رمزيّة ترف اإلنسان القديم ،أو
ّ
ً
وهكذا ،تصبح هذه الرتبة تجسيدا لمفهوم الكفر بالشيطان.
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العماد:
ي
من المف َّل العماد بالتغطيس ،إعادة ً لرمزيّتها الخالصيّة .ما كان للعماد المسيح ّ
هذا البُعد ،إالّ ّ
ألن المسيح المخلّص اقتبل العمادَ ،وفَ ِّه َمه هةو عةخةصةيّةا ً كةاسةتةبةاق
ي
لموته وقيامته .هذا ،ويشهد على العماد بةالةتةغةطةيةس ُمةجة َمةل الةتةقةلةيةد الةمةارونة ّ
المخطوط .كما يمكن أن يت َّم عماد األطفةال والةبةالةغةيةن مةن الةعةمةر بصة ّ الةمةاء
مرات ،ترافقةه دعةوة الةثةالةوث األقةدس الّةذي يُةطة ِّ ّهةر
المقدّس على جبهتهم ثالث ّ
ُكرس.
بقوته ،وله ي َّ
اإلنسان ّ
صيغة العماد يج أن تكون على الشكل اآلتي":يُع ّمد فالن."...
اللباس األبيض الجديد:
ً
يُعطى اللباس األبيض للمع ّمد الجديد ،تعبيرا عن الوضع الجديد ،أو اإلنسان
الجديد ،الّذي صار إليه المع ّمد.
سر المسحة بالميرون:
ّ
ّ
تعني هذه المسحة" ،تثبيت" طالبي العماد في اإليمان الذي أعةلةنةوا عةنةه ،أو فةي
"معرفة هللا "،صونا ً لهم من الرجوع إلى هلةمةات الةجةهةل وال ةالل" :ولةتةثةبَّة
ضمائرهم بمعرفتك" ،فمعرفة اإلنسان تتّسم بطبع اإلنسان ،تبقى جزئيّة وناقصةة،
وعرضة للتشويه والت ليل ،وكذلك ضميره يشوبه التردّد وسرعة التغيير.
سر الميرون أو التثبي  ،بعد العماد مباعرة ،بوسم المع ّمد بالمةيةرون
تمنح الكنيسة ّ
ّ
مةرة واحةدة فةي
ودعوة الروح القدُس .وال يمنح هذا
سةر الةعةمةاد ،إال ّ
السر،كةمةا ّ
ّ
الحياة ،ألنه يَس ُم اإلنسان وسما ً ال يُمحى ،وينتدبه لخدمة المسيح والشهادة لةه قةوالً
وعمالً .تأتي "المسحة بالميرون" على الجبهة تعبيرا ً لةطةبةيةعةة الةعةمةاد" :رائةحةة
ّ
الحق الطيّبة" ،و " طابعوملء نعمة الرو القدس".
اإليمان
مرات ،بةاسةم
إضافة إلى ذلك ،تشير المسحة بالميرون المقدّس على الجبهة ،ثالث ّ
الثالوث األقدس وبشكل صلي  ،إلى ما صار إليه المعتمد بفة ةل عةمةاده :رسةو َل
المسيح وعاهدا ً له ،ألنّه بعماده لبس المسيح ،وحمله رائحة عذبة طيّبة ،يفوح بةهةا
عيشه وكالمه.
من خالل َ
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التطواف بالمع ّمد الجديد:
ّ
ضع "جرن العماد" خارج مبنى الكنيسة ،أو أقله عند َ
لةيةصةيةر
ي،
يو َ
َ
ط َرفها الخَلةفة ّ
ً
"التطواف" بالمع ّمد الجديد ،إنطالقا منه إلى الكنيسة – المبنى ،أو مةنةه إلةى أمةام
المذبح ،داللة على ان مام المع ّمد الجديد إلى الكنيسة ،جماعة المؤمنين المع ّمدين.
الربيّة:
الصالة ّ
الربيّة" ،باسطي األيدي ،أمام المذبح ،داللة على وضع
"الصالة
الحاضرون
يتلو
ّ
ّ
البنوة الذي صار فيه المع ّمد الجديد.
ّ
قبلة السالم:
ّ
فور خروجهم من الحوض
يقول...":
إذ
،
الذه
فم
ا
ن
يوح
مار
ذلك
يشهد على
َ
المقدّس ،يُعانقهم الح ور ،ويُعطونهم قبلةالسالم"...
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عـــــــــادات وتـقـالـيــد في عــيد الغطــــــــاس
La galette des Rois est dévor ée
dans un cadre festif depuis la nuit
des temps. Fête religieuse, elle fait
référence aux trois rois mages venus se recueillir devant Jésus et lui
offrir de précieux présents. Il s'agit
également d'une fête païenne célébrée notamment par les Grecs et les
Romains. La fève est d'ailleurs apparue dans le cadre des
célébrations païennes : le servant coupant la part de gâteau
contenant la fève devenait maître de maison pour
une journée.

ومن العادات القديمة في هذا العيد أن يبقى الناس سةهةارى حةتةى مةرور
"الدايم  ...دايم" عند منتصف الليل ،لمباركة المنازل ،التي تبقةى مشةعّةة
باالنوار والشبابيك مفتوحة ليدخلها "الدايم دايم".
وكان اهل بي يقولون لبناتهن بان ي عن عجينة غير مخةتةمةرة ،عةلةى
غصن عجرة ،لكي يباركها "الدايم دايم" عند مروره مةنةتةصةف الةلةيةل،
حيث تسجد له كل االعجار ما عدا التينة التي ترمز للشريةعةة الةيةهةوديةة
التي ﻻ تعطي الحياة وﻻ الخالص ،لذلك تُحرق أغصةانةهةا فةي الةمةدفةأة
ليلة العيد.
ونهار العيد ،يتم تبريك المياه خالل قداس العيد للةتةبةرف بةه ،عةبةر ر
المنازل وعجرة ومغارة الميالد والحقول بالماء المةقةدس ،لةكةي يةطةرح
الرب البركة فيها.
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وهناف ردة تقال " :يلال عالدايم دايم ما يبقى حدا نايم /عجين يةفةور بةال
ي
خمير عجر يسجد للدايم /إقلي بخوتك يا فقير وكثّر من العةزايةم  /الة َمة ّ
ض ّةووا
المقدسة بتصير عم بترفرف الحمايم  /عوفوا بةقةلة كةبةيةر و َ
عموع كثير كثير  /ما تناموا الليلة بكير تيبقى الدايم دايم"...

وعوام
تتنوع حلويات العيد من زالبية
ّ
ّ
"بركة العيد" الخاصة بالمناسبة.
أما سب اختيار هذه الحلويات في عيد الغطاس إنما هو لشكلها وطريقةة
تغطيسها بالزي .
فعند قلي العجين بالزي فانه يغطس اوالً ثةم يةطةفةوعةلةى وجةه الةزية
بشكله الجديد ،وهذا رمز من رموز المعمودية.
أ ّما الزالبية والةمةعةكةرون فشةكةلةهةا يُشةبةه عةكةل
االصبع ،إصبع يوحنا المعمدان الةذي أعةار الةى
يسوع باصبعه قائالً" :هذا هو حمل هللا ".
وبالنسةبةة الةى عةادة تةعةلةيةق الةعةجةيةنةة ”الةغةيةر
ُمختمرة“ في الشةجةرة فةان ربةة الةبةية تَةعةجةن
عجينة مةن دون خةمةيةر وتةعةلةقةهةا لةيةالً فةي اي
عجرة ،ما عدا عجرة التين التي لم تسجةد لةلةدايةم
دايم ،فيباركها الرب بمروره وتختمر.

12

Horaire Des Activités
Activités

Jour / heure

Lieu

Chorale Enfants

Lundi 18h-15h

Eglise

Chorale Adultes

Lundi 15h-21h

Eglise

Catéchèse enfants (3- 5 ans)

Samedi 15h:77- 16h:37

Presbytère

Catéchèse enfants (6- 1 ans)

Samedi 15h:77- 16h:37

Presbytère

Catéchèse enfants (5- 12 ans)

Samedi 15h:77- 16h:37

Presbytère

Catéchèse jeunes Alph (13-11 ans)

Samedi 11h:77- 18h:37

Emmanuel School

Première communion (8-5 ans)

Samedi 15h:77- 16h:37

Presbytère

Jeunes Pages (5-8 ans)

Samedi 11h:77- 18h:37

Gym

Jeunes (5-11ans)

Samedi 11h:77- 18h:37

Gym

Jeunes Ecuyers (12-11 ans)

Samedi 11h:77- 18h:37

Gym

Chevaliers Saint Jean

2ème jeudi du Mois

ccc

Ecole des Parents (Chaque 15 jours)

Samedi 15h:77-16h37

Eglise

Famille Nazareth

Samedi 15h:77-16h:37

Eglise

A l’écoute (une fois par Mois)

Samedi 15h:77-16h:37

Eglise

Comité des Dames

Lundi 18h:37 h

Presbytère

Scouts

Vendredi 18h:77-21h :77

Ecole

توصيات أسبوعية
ن
 ى،تأمي الخدمة الرعوية والروحية
يرج من الجميع تأكيد
 ( بهدف1
ر
تسجيلهم بالرعية من خالل موقع الرعية عىل االنتنت
https://www.paroissestjeanlapotre.ca/inscription
ن
 كل عائلة،المؤمني
( بعد عيد رأس السنة يتم تنظيم سهرات إنجيلية لدى2
تريد فتح ن ن
514-803 6346 متلها للقاء يمكن االتصال بالسيد فادي إسحاق
ن ن
، اغبي يف مباركة بيوتهم بالمياه المقدسة
 للر،( لمناسبة عيد الغطاس3
الرجاء تسجيل اسمائهم لدى السيدة خلود شمعون خوري بعد القداس نهار
.األحد
4) La Reunion des “chevaliers Saint Jean l’apôtre” aura lieu le
jeudi 19 Janvier 2017 , 20h00 au presbytère de la paroisse.
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** Annonce **
Nous sommes à la recherche d'Agents de télémarketing pour
prises de RDV (pas de ventes). Min 3 ans d’expérience.





Rémunération sur commission équivalent à $15 par
heure (potentiel jusqu'à $37/h).
Excellent environnement de travail de 5h à 11h du lundi
au vendredi.
Flexibilité de travailler du bureau ou de domicile.
Potentiel de croissance au sein d'une entreprise en pleine
expansion.
SVP envoyer votre CV par courriel à info@ilinc.ca

Pour vos annonces
prière de contacter
Joe Nasr : (514) 961-7731

info@paroissestjeanlapotre.ca
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695
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DESمـــار
كـــاتدرائيـــة
مـــارونHORAIRE
ET INTENTIONS
MESSES
مونتريال
Dimanche 08 Janvier 2017 à 12h:00
À l 'intention des Malades



Jeudi 12- Janvier -2017 à 18h:30
À l 'intention des Fidèles .



Les messes sont célébrées par P. Charbel Geagea M.L.M

كلمة ”أبونا شربل ”
افتتح العام الجديد بشكر الرب عليكم ،ألنكم عائلة رعةويةة مةمةيةزة ،تةتةحةلةون
بالمحبة المتبادلة والخدمة المجانية.
لو لم تكونوا انتم رعيتي الخترتكم رعيتي ،فقط وخالل عاميةن اسةتةطةعةنةا ان
نحقق اهداف كبيرة ،فنحن رعية مار يوحنا الرسول ،األقرب إلى قلة يسةوع
كما عفيعنا مار يوحنا.

لم يكن
لم يعد
ولن يكون،
ال الزمان وال المكان حدودا ً لنا ،نحن رعية المسيح  ،وانتم عمل
الرعاة.

بين ايدي

لكم مني ألف تحية وح واحترام وعكر وامتنان النكم جعلتم قلوبكم وعقولكةم
وبيوتكم واعغالكم منارة ليسوع.
من اراد أن يتأكد ان

معنا !!! فليأتي ويعيش في ح ن عائلتنا الرعوية .

كما دائما ً ”فما أنا إال خادم لكم ألجل يسوع“.
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