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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE—MONTRÉAL 

Église Catholique Maronite 

Les Prêtres Trépassés  

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 4:16-6 

Évangile: Luc 12:48-42 

Jésus, dans cet épisode de l'Évangile, dénonce 
avec sévérité les pharisiens qui se posaient en 
champions de la fidélité: les pharisiens, fiers de 
leur observance, et les docteurs de la Loi, qui 
précisaient pour toutes les règles de la morale. 
Ils se servent de la religion à leur profit. Ils 
tirent bénéfice de leur observance religieuse 
pour valoriser l'image d'eux-mêmes et pour 
apparaître aux autres comme des êtres d'excep-
tion, aussi bien dans l'assemblée des croyants 
que sur les places publiques; et ils oublient que 
seuls sont grands devant Dieu ceux qui se font 
petits et reconnaissent leur pauvreté. 
 
Reste à entendre pour nous-mêmes les griefs 
que Jésus formulait à l'adresse de certains croy-
ants de son époque; car ce qu'il visait, au-delà 
des deux groupes des pharisiens et des légistes, 
c'étaient des distorsions de l'attitude religieuse 
qui nous guettent encore si nous n'y prenons 
garde. 
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 األب عبدو بدوي

 

 "  أند اا دحةتفسير أيقونة "

 األب عبدو بدوي

أباؤنا الكهنة الذين سبقونا إلى دنيا الخلود، 

يحتفلون بالذبيحة ويبشرون بالكتاب على مذبح 

العالم النوراني، والمالئكة محيطة بالمذبح سّجداً. 

كل ذلك على مشهد نهيوي نرى من خالله 

الضابط الكل مع الشفيعين الدائمين، العذراء 

والمعمدان، يحيط بهم المالئك وتتقدمهم األبواق 

 والموازين. 



ـ ختانة الرب يسوع، ورأس السنة الميالدية. عيد كافة اآلباء القديسين في الكنيسة. تذكار القديسين مار 1

م(. 933م( ومار غريغوريوس النيصي أخوه )973باسيليوس القيصري )  

م(. القديس نرساي وإخوته.913ـ القديس يوحنا الرسول. القديس سيلفستروس األول بطريرك روما )2  

م(. القديس ألعازر أسقف طورعبدين. 379ـ مالخي النبي. داود النبي. مار يوحنا الرابع بطريرك أنطاكية )9

 القديس سيمون أسقف حران. القديس العازر أسقف سروج. القديس يعقوب أسقف تل عدا.

(. مار شمعون رئيس دير قرطمين )دير مار كبرئيل(. القديسة الشهيدة 91ـ 13: 11ـ تذكار الغرباء والفقراء )3

 بربارة.

(.933ـ القديس مار جرجس القيصري )3  

ـ عيد الغطاس )الدنح(.1  

ـ قطع رأس القديس يوحنا المعمدان.7  

ـ القديس اسطيفانوس رئيس الشمامسة وبكر الشهداء.3  

ـ مار آجاي أسقف الرها. الشهيد لوقيوس. القديس بولس األسقف وأخوه يوحنا. الملك مكسيموس.3  

م(. أرشلديس وأمه أوغستا. مار غريغوريوس النوسي.111ـ القديس ثيودوسيوس اإلسكندري )11  

ـ الشهيد فيلتاوس. الراهب شمعون. 11  

ـ دوميطوس الشهيد. مار برسيس أسقف الرها. 12  

م(. هيالريا ابنة االمبراطور زينون وأخيها 993ـ مريم ومرثا أختا العازر. القديس يعقوب أسقف نصيبين )19

 العازر. زيبينوس أسقف أنطاكية.

ـ كافة الرهبان والنساك في الجبال والصحراء. القديس يوحنا. 13  

م(. القديس يوحنا بن ملكي. 231ـ تذكار بركة السيدة العذراء على الزروع. القديس بولس أسسقف تيباس )13

 شهداء سينيا. القديس توما الرهاوي. 

(.القديس أوجريس 1139ـ ربط القديسين بطرس وبولس بالسالسل. مار هداية هللا بطريرك أنطاكية )11

 المتقشف والكاتب.

م(. 931ـ القديس أنطونيوس القبطي، أب المتقشفين ورئيس النساك )17  

م(. 391م(. اآلباء المائة والخمسون في مجمع أفسس المسكوني )13ـ القديس أفوديوس بطريرك أنطاكية )13

م(. القديس أثناسيوس اإلسكندري. القديس كيرلس 333القديسان مار صموئيل ومار شمعون في دير قرطمين )

م(. ثيودوسيوس الملك. 333اإلسكندري )  

ـ القديس مكاريوس المصري. مار شمعون القرطميني.13  

ـ القديس مكسيموس المعترف. القديس إبراهيم القيدوني. القديس غريغوريوس النزينزي. 21  

ـ القديس تيموثاوس تلميذ القديس بولس. مكسيموس المعترف. 21  

م(. القديسة الشهيدة أنسطاسية.111ـ القديس اقليميس )اقليمندس( الروماني )22  

شهيد. مار اقليميس  12111م(. مار يوحنا و231ـ مار بابوال أسقف أنطاكية الشهيد، واألطفال الثالثة )29

م(.919األسقف الشهيد. مار ثاودوسيوس أسقف أمد )ديار بكر(. مار أوجين المصري )  

ـ القديس يوحنا برصاني. غريغوريوس وصوفيا. 23  

( وزوجته نونا. وولده كايسريوس وأختاه غورغونيا 973ـ القديس حنانيا. القديس غريغوريوس النزينزي، )23

م(. القديس آهاي. مار آحو الناسك. القديس 317وصوفيا. القديس يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينينة )

 غريغوريوس الالهوتي.

ـ لونجينوس الشهيد األورشليمي. كسينوفون الشهيد.21  

ـ الرسول يهوذا بن يعقوب. القديس ديونيسيوس. األنبا بوال.27  

م(.979ـ القديس يوحنا الرسول. القديس أفرام السرياني )23  

ـ سويريوس الكفرزي. الشهداء الشرقيين.23  

م(. مار برصوم أسقف الرها.317م(. القديس يوحنا الذهبي الفم )293ـ هيبوليطس الروماني )91  

ـ القديس يوحنا الرهاوي. القديس يوحنا صانع المعجزات. 91  

شدر كانون ااثاني -أسماء في ااسماء    



QUÊTE 

GRAND MERCI 

“ ااصيحية”مجموع تقديمات   

14 janvier 2018: 880 $ 

 

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

8102توصيات شهر كانون الثاني   

 Tous les dimanches à 12:00 

 Tous les jeudis à 18:30 (Chapelet, messe et Adoration) 

 



تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنننة:  

الميالد المجيد، الدنح أو النغنطناس، الصنوم 

الكبير، اآلالم والموت والقيامة، العنننصنرة، 

شنهنراً،  12الصليب. تسّمى سنة ألنّها تدوم 

من أّول أحد من تشرين النثنانني حنتّنى آخنر 

أحد من تشرين األّول؛ وتسنّمنى قطنقنسنيّنةق 

ألنّها ليتورجيّة، أي تدور حول سّر المسيح، 

شمس العالم، لتستمدّ مننه النننور والنحنرارة 

والحياة لنفوس المؤمنين، كما تدور األرض 

حول الشمس، في السنة الشنمنسنيّنة، وتن خنذ 

منها نورها وحنرارتنهنا بناعنثنة النحنيناة فني 

 كائناتها.

السنة الطقسيّة مجموعنة منحنّطنات  

مقنّسنمنة عنلنى اآلحناد واألسنابنينع النتنالنينة، 

وتتناول سّر المنسنينح فني منخنتنلنف أطنوار 

حياته: التجّسد بدًءا من محّطاته االعنداديّنة؛ 

حياته العلنيّة في الصوم وبشارة ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصلينب والنقنينامنة، وإرسنال 

 الروح القدس على الكنيسة الناشئة وانتشارها، وترقّب عودة المسيح بالمجد في نهاية األزمنة. 

 سحة طقسيّة مقّدسة الجميّع!

 ااسحة ااطقسيّة اامارونية وأند تقديس وتجديد اابيعة

 

ايها اآلب القدوس، يا من اخترت الشهداء، وحنننوت عنلنينهنم 
بحبك وكلّلتهم بالمجد السماوي؛ إيّاك نمّجد في سنننة الشنهنادة 

 .والشهداء
 

أيها الرب يسوع، يا َمن أخنلنينا ذاتنك، واحنتنمنلنا الصنلنب 
واآلالم، وألجل حبِّّك بذل الشهداء ذواتنهنم قنربنانناً، نشنكنرك 

 .على فدائك وخالصك المجيد
 

أيها الروح القدس، مقّوي الشهداء ومكلّلنهنم بنيكنلنينل النمنجند، 
 .نسجد لك، ونس لك ان تمنحنا نعمة اإليمان والرجاء والمحبة

نس لك أيها الثالوث األقندس، بشنفناعنة منرينم أمنننا سنلنطناننة 
الشهداء، أن تمنحنا نعمة االتنحناد بنك، لنننشنهند لنك الشنهنادة 
الصادقة على مثال الشهداء القديسين، ونرفع اليك المجد اآلن 

 والى األبد. آمين.

 صالة سحة ااشدادة وااشدداء



Coordonnees des responsables des comites    
Mme. Woujoud Kach Lundi 18h:00 - 21h:00 Église    

Chorale Adultes et enfants 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
      

Nadine Abou Rjeily Choucha 

Comité spirituel et liturgique 

spirituel@paroissestjeanlapotre.ca 

Lundi 18h:00 - 19h:00 Église    

 Jeudi 18h:00 - 19h:00      

Mme. Leila Abou-Akl        

Catéchèse Samedi 15h:00 - 16h:30 Presbytère    

catechese@paroissestjeanlapotre.ca        

Mme. Hala Rizk        

Première communion Samedi 15h:00 - 16h:30 Presbytère    

communion@paroissestjeanlapotre.ca        

M. Ghazi Zeidan        

Comité sociale et relations publiques Samedi 19h:00 a 20h:00 Presbytère    

        

Mme. Rita Tayyar        

Jeunes écuyers 12-17 ans  Samedi 17h:00 - 18h:30 E. C. School    

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca        

Mme. Chantal Sfeir        

Chevaliers Saint-Jean  1 Dimanche/M 8h:30 -  10h:30 St-David    

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca       

Mme. Remonne Abboud        

Comité de la famille Samedi  15h:00 - 16h:30 Église    

parents@paroissestjeanlapotre.ca        

Grace Ghanem        

Comité de charité  Samedi 15h:00 - 16h:30 Église    

ecoute@paroissestjeanlapotre.ca        

Mme. Leila El-Haiby        

Comité des dames Mercredi  19h:00 - 20h:00 St-David    

dames@paroissestjeanlapotre.ca        

Mme. Maya Zarifé        

Scouts Vendredi 18h:45 - 21h:00 École    

scouts@paroissestjeanlapotre.ca        



 

JOURNÉE D’ACTIVITÉS D’HIVER 2018 

Le groupe de jeunes invite TOUT LE MONDE à leur joindre pour une journée d'activités d'hiver à Mont Avila le samedi 
27 janvier de 8h30 à 18h00. Les activités offertes seront le ski, le snowboard ou les glissades sur tube. Des leçons de ski et 
de snowboard sont également disponibles, si vous voulez des leçons s’il vous plaît confirmer pour dimanche le 14 janvier. 

Veuillez vous inscrire dès que possible après la messe du dimanche avec les membres du comité du groupe de jeunes! Vous 
avez besoin que vous confirmez votre présence avant dimanche le 21 janvier. 

Vous pouvez contacter Rita Bou-Khalife au 514-242-2696 ou jeunes@paroissestjeanlapotre.ca pour vous 

Prochains évènements dans notre Paroisse 



 

Prochains évènements dans notre Paroisse (Suite) 



 السائح والصيادون : 
 ذهب سائح إلى المكسيك فامتدح الصيادين الَمحليين في جودة أسماكهم ثُمَّ س لهم؟

 كم تحتاجون من الوقا الصطيادها ؟ ف جابه الصيادون بصوٍت واحد : ق ليس وقتا طويالً ق
 فس لهم : لماذا ال تقضون وقتاً أطول وتصطادون أكثر ؟

 ف وضح الصيّادون أن صيدهم القليل يكفي حاجتهم وحاجة عوائلهم !
 فس لهم : ولكن ماذا تفعلون في بقية أوقاتكم ؟

 أجابوا : ننام إلى وقا مت خر ..نصطاد قليالً ..نلعب مع أطفالنا ..ون كل مع زوجاتنا ..
 وفي الَمساء نزور أصدقاءنا ..نلهو ونضحك ونردد بعض األهازيج

 قال السائح مقاطعاً : لدي ماجستير في إدارة األعمال من جامعة هارفرد وبيمكاني مساعدتكم !
 عليكم أن تبدؤوا في الصيد لفترات طويلة كل يوم .. ومن ثم تبيعون السَّمك اإلضافي بعائد أكبر

 وتشترون قارب صيد أكبر..
 س لوه : ثم ماذا ؟

 أجاب : مع القارب الكبير والنقود اإلضافية ..
 تستطيعون شراء قارب ثاني وثالث وهكذا حتّى يصبح لديكم أسطول سفن صيد متكامل ،

وبدل أن تبيعوا صيدكم لوسيط ، ستتفاوضون مباشرة مع المصانع ، وربما أيضاً ستفتحون مصنعاً 
 خاصاً بكم،

وسيكون بيمكانكم مغادرة هذه القرية وتنتقلون لمكسيكو العاصمة ، أو لوس أنجلوس أو حتى 
 نيويورك !

 ومن هناك سيكون بيمكانكم مباشرة مشاريعكم العمالقة ..
يادون الّسائح :  س ل الصَّ

 كم من الوقا سنحتاج لتحقيق هذا ؟
 أجاب : حوالي عشرين أو ربما خمسة وعشرين سنة..

 فس لوه : وماذا بعد ذلك ؟
 أجاب ُمبتسماً : عندما تكبر تجارتكم سوف تقومون بالمضاربة في األسهم وتربحون الماليين..

 س لوه في دهشة : الماليين ؟ حقاً ؟
 وماذا سنفعل بعد ذلك ؟

 أجاب : بعد ذلك يمكنكم أن تتقاعدوا
 وتعيشوا بهدوء في قرية على الساحل تنامون إلى وقا مت خر ..

 تلعبون مع أطفالكم ..وت كلون مع زوجاتكم ..
 وتقضون الليالي في االستمتاع مع األصدقاء ..

 أجاب الصياديون: مع كامل االحترام والتقدير ولكن هذا بالضبط ما نفعله اآلن ،
 إذاً ما هو المنطق الذي من أجله نضيع خمسة وعشرين سنة نقضيها شقاًء ؟

 همسة ..
 كثير منا يستنزف طاقته وكل قواه .. ويهمل أهله وعائلته وصحته ..

 بل يزهد حتى في أمر آخرته التي هي حياة البقاء ..
 ألجل ترف زائل ..

 يظن ب ن هذا الترف الذي استنزف قواه .. سيمنحه السعادة ..
 وما عسى أن تبلغ قيمة السعادة التي ت تي ..

 إذا خارت القوى ..
 وانقضى ربيع العمر ..

 وخفقا عند رؤوسنا أجنحة الموت..!
 فيلى كل فرد منا ...

 إلى أين تريدون الوصول في حياتكم !
 جميل ان نوازن حياتنا لنستمتع بكل ما فيها.

 قّصة رونيّة



 

هناك ثالثة أوجه للدعوة: أوالً نداء هللا المباشر. ثانياً: نداء هللا من خالل الصدمات واألحداث. ثالثاً: 
نتيجة تفكير واستصواب من العقل. لذلك يمكن أن يدعو هللا اإلنسان من خالل هذه الطرق الثالثة. 

الطريقة األولى وهي داخلية حيث تتم الدعوة بواسطة الروح القدس الذي يهّب حيث يشاء. هو صوت 
الرب الصاما والقوي الذي يبعث في نفس اإلنسان المدعو جاذباً داخلياً عجيباً يدفع صاحبها إلى 

(. أما الطريقة الثانية فهي خارجية يصل فيها 13-9/1صم1القول: قتكلّم يا رب فين عبدك يسمعق )
نداء هللا إلى شخص ما عن طريق شخص آخر لخدمة هللا كما حدث مع اندراوس الذي قاد أخاه بطرس 

إلى يسوع. وكما يقول بولس الرسول: قكيف يسمعون بال مبّشر... فاإليمان ي تي من 
(. أما الطريقة الثالثة وهي دعوة هللا لإلنسان كما حدث مع الكثير من 17-11/13السماع...ق )روم

 القديسين.

 
الدعوة هبة مجانيّة من هللا وبدون أّي استحقاق. أليس هو الذي اختار من الرعاة أنبياء ومن الصيادين 

رُسالً؟ الدعوة شعور داخلي وإحساس باطني ي خذ بكل كيانك فال نجد تعابير مالئمة لنشرحه ألنه سّر. 
لو س لوك: قلماذا أصبحا كاهناً؟ قد تجيب محبة المسيح ألخدم اآلخرين ألعلن البشارة لخالص 

النفوس. نرى أنها كلها إجابات جميلة ولكنها ليسا في جوهر الحقيقة حيث تبقى الحقيقة سراً بينك وبين 
هللا. لماذا هذا الشعور؟ لماذا أنا وليس غيري؟ ال نجد لهذه التساؤالت جواباً وافياً ألنه سر. هكذا ش ن 

الحب الذي هو أيضاً سّر ال يُفّسر. لماذا يميل هذا الشاب إلى تلك الفتاة وال يرى سواها؟ ولماذا تُشغف 
الفتاة بهذا الشاب وليس بشاب آخر؟ يقول الحكيم: ققلب اإلنسان يهوى وال يبحث عن السببق. نس ل 

أحياناً االوالد: قماذا ستصبحون عندما تكبرون؟ وت تي األجوبة متنوعة. فهذا يريد أن يصبح طبيباً 
 واالخر محامياً، وتلك تريد أن تكوت مضيفة طيران واألخرى ممرضة.

 
قليالً ما نسمع: أريد أن أكون كاهناً أو راهبةق. في الواقع هو هللا الذي يريد وليس نحن، هذا هو الّسر،   

سّر اختيار هللا ودعوته. وليس سر إختيارنا لمهمة أو وظيفة أو منصب. من هذا المنطلق قال يسوع 
(. الدعوة إذاً هي من الرب وليس من البشر وهلل 13/11لرسله: قلم تختاروني أنتم بل أنا اخترتكمق )يو

في دعوته أسرار دونها عقول البشر. قد يقول قائل: أن الدعوة تنش  في بيئة مالئمة وظروف مؤاتية. ال 
شك أن ثمة معطيات تساعد على احتضان الدعوة والحفاظ عليها، ولكن في آخر المطاف هو هللا الذي 

يدعو من دون أن يتقيّد بقوانين وشروط مسبقة. فالمعطيات التي توفّر جّواً مناسباً ولنمو الدعوات. أوالً 
العائلة المؤمنة حيث الصدق والمثل الصالح والمحبة والتربية. مثَلها كمثل األرض الّطيبة التي تُزرع 

فيها الدعوة فتنبا وتعطي ثماراً. فكم من من كاهن وراهبة نسبوا الفضل إلى الجّو المسيحي في 
 عائالتهم وإلى تقوى ولديهم في بلورة دعوتهم.

 
لكّن هذا ليس قانوناً، فثّمة عائالت في منتهى اإلخالص والقداسة لم تعط دعوات، وثّمة عائالت بعيدة 

 عن الكنيسة وملحدة نبا منها دعوات كّرسا ذاتها لخدمة الرب.
لذلك ليس للألهل أن يدعوا أوالدهم بل هو الرب الذي يدعو وهو ينمي الدعوة كما يردّد بولس الرسول 

(.9/7قور1قفليس الغارس بشيء وال الساقي، بل ذاك الذي ينمي وهو هللاق )     

 كلمة أبونا شربل


