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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 
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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

Dimanche des Rameaux 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 1:13-1 

Évangile: Jean 12:22-12 

 
Avec ce dimanche des Rameaux nous entrons dans 
la Semaine Sainte. La liturgie, après l'acclamation 
triomphale et joyeuse de Jésus entrant dans Jérusa-
lem, va nous faire entendre, pendant la Semaine 
Sainte, le récit de la Passion. L'Église veut ainsi 
nous rappeler que notre foi maintient vivante l'es-
pérance malgré toutes les souffrances causées par la 
haine et l'égoïsme. 

 
Le récit de la Passion nous montre l'affrontement de 
deux mondes. Jésus vit dans le monde de la lumière 
et de la vérité, et de la prière. Il s'affronte au monde 
que nous connaissons: le monde du mensonge, de la 
violence et du meurtre. Bien souvent, ce monde du 
péché et de la mort paraît triompher du monde de la 
justice et de la liberté. Si la liturgie nous fait revivre 
le drame qu'a vécu Jésus c'est pour nous rappeler 
que, par sa passion et sa résurrection, Jésus a fait 
triompher le monde de la lumière et de la vérité, de 
l'innocence et de l'amour. 
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 األب عبدو بدوي

 

 " أحد الشعانينتفسير أيقونة "

 األب عبدو بدوي

أمام بوابة أورشليم، الشيوخ واقفون واألطفال 

يفرشون األرض بثيابهم وبالسعف واألغصان 

ً على جحٍش إبن  يستقبلون الملك العظيم راكبا

آتان، ومن ورائه الرسل. هذا الموضوع تقليدي 

ً ونجده في معظم اإليقونوغرافيات شرقاً  أيضا

وغرباً. تبقى بساطة التأليف بما قّل ودّل هي 

 السائدة في أيقونتنا هذه.



   اليوم األول:البارة دومنينا وتذكار المالك الحارس
   اليوم الثاني:القديس يوحنا مارون بطريرك أنطاكيا

   اليوم الثالث:القديس توما الالهوتي
   اليوم الرابع:الشهيدين بولس وأخته يولياني والقديس جراسيموس السائح

   اليوم الخامس:القديس ألبرتوس الكبير
   اليوم السادس:البار قونن االيسوري

   اليوم السابع:البار نرسيس اسقف أورشليم
   اليوم الثامن:القديسة فرنسيسكا الرومانية

   اليوم التاسع:الشهداء األربعين
   اليوم العاشر:القديس اوكسنسيوس واألنبا اغاتون
   اليوم الحادي عشر:صفرونيوس بطريرك أورشليم
   اليوم الثاني عشر:البابا غريغوريوس األول الكبير
   اليوم الثالث عشر:القديس تاوافانوس السفرياني

   اليوم الرابع عشر:القديسة فروسيا
    اليوم الخامس عشر:القديس بنديكتوس

   اليوم السادس عشر:القديس باباس الشهيد وتذكار المجمع الفاتيكاني الثاني
اليوم السابع عشر:القديس أليكسيوس والقديس لعازر الذي أقامه السيد المسيح 

   من الموت
   اليوم الثامن عشر:القديس كيريللوس أسقف أورشليم والبار يوسف الرامي

   اليوم التاسع عشر:القديس يوسف البار
   اليوم العشرين:الشهيدة فوتينا والبار سلوانس
    اليوم الحادي والعشرون:البار سيناسيوس

   اليوم الثاني والعشرون:القديس سرجيوس بولس والبابا الون التاسع
اليوم الثالث والعشرون:القديس نيكون االسقف ورفاقه الشهداء والطوباوية رفقا 

   الراهبة اللبنانية
    اليوم الرابع والعشرون:القديس ارتامون

   اليوم الخامس والعشرون:تذكار بشارة العذراء
اليوم السادس والعشرون:تذكار المالك جبرائيل وتذكار اللص الذي صلب عن 

   يمين السيد المسيح
   اليوم السابع والعشرون:الشهيدة مترونة والقديس بمبو

   اليوم الثامن والعشرون:الشهداء فيالنوس وعائلته
اليوم التاسع والعشرون:القديس مرقس أسقف ارثيوسا والشهيد كيرللس 

   البعلبكي
    اليوم الثالثون:القديس يوحنا كليماكوس

   اليوم الحادي والثالثون:البابا لوشيوس األول

 اذار شهر -أسماء في السماء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

15, 16, 18 mars 2018:  753.25 $ 

 

1. Le 23 mars, 6ème Vendredi du Carême, prière et procession et chemin de 
la croix à 19:00. Prédicateur père Pierre Sami Farah 

2. Dimanche 25 mars, Messe des Rameaux à 12:15 

3. Lundi 26 mars, semaine Sainte. Tous les soirs une messe à 19:00 

4. Avis aux couples qui se marient prochainement: Samedi 21 et 28 avril 
2018, sessions de préparation au mariage de 9:30 à 14:00, à la Cathédrale 
Saint Maron (10755, Avenus Saint Charles, Montréal, QC, H2C 2M1) 

Horaires et intentions des messes  

Horaires recommandés 

• Tous les dimanches à 12:00 

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

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنة: الميالد المجيد، الدنح أو الغغغطغاس، الصغوم الغكغبغيغر، ا الم 

شغهغراً، مغن أّول أحغد مغن  12والموت والقيامة، العنصرة، الصليب. تسّمى سنة ألنّغهغا تغدوم 

تشرين الثاني حتّى آخر أحد من تشرين األّول؛ وتسّمى "طقسيّة" ألنّها لغيغتغورجغيّغة، أي تغدور 

حول سّر المسيح، شمس العالم، لتستمدّ منه النور والحرارة والحياة لغنغفغوس الغمغ،مغنغيغن، كغمغا 

تدور األرض حول الشمس، في السنة الشمسيّة، وتأخذ منها نورها وحرارتها باعثة الحياة فغي 

 كائناتها.

السنة الطقسيّة مجموعة محّطات مقّسمة على ا حاد واألسابيع التغالغيغة، وتغتغنغاول سغّر  

المسيح في مختلف أطوار حياته: التجّسد بدًءا من محّطاته االعداديّة؛ حياته العلنيّة في الصغوم 

وبشارة ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الروح القغدس 

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

 !سنة طقسيّة مقّدسة للجميعّ 

 السنة الطقسيّة المارونية وأحد تقديس وتجديد البيعة



 

 



 
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  

famille@paroissestjeanlapotre.ca      

Grace Ghanem      

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

charite@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      

 Coordonnées des responsables des comités 



 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse 

La Semaine Sainte 2018 

Lundi, mardi, mercredi 26, 27 et 28 Mars 2018 

Prédication et confessions à 19:00 

Jeudi Saint, 29 Mars 2018 

Lavement des pieds et liturgie divine de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration du St-
Sacrement à 19:00 

Vendredi Saint, le 30 Mars 2018 

Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la Croix à 19:00 

Samedi Saint, le 31 Mars 2018 

Vigile Pascale à 12:00 AM (Minuit) 

Dimanche de Pâques, le 1er Avril 2018 

Messe Pascale Solennelle à 12:00 



 الفنان األلماني هولمان لوحة

 

رسم الفنان األلماني هولمان هانت لوحة إشتهرت على مّر السنين، كانت تلك اللوحة تمثّل 
 الرب يسوع المسيح واقفا خارج باب منزل، ويده تقرع على الباب.

 

عندما إنتهى هولمان من عمله، عرض تلك اللوحة على أحد أصدقائه الفنانين ليبدي رأيه فيها. 
تأمل صديقه مليا في اللوحة ثم قال: إنها رائعة حقا، لكن عيبها الوحيد هو أن الباب بال 

 مقبض!

 أجاب هولمان ذلك ألن المقبض في الداخل، تفتحه أنت...

إن كل من يفتح قلبه للرب يسوع، يدخل الى حياته المسيح، ويخلق فيه قلبا جديدا، وعقال 
 جديدا، وروحا جديدة.

 

أن يدخل الرب يسوع الى قلبك هو أن يحّول ذلك اإليمان العقلي والمعرفي الذي لديك الى 
حقيقة فعلية تحوي كيانك وتغيّر مسلك حياتك، الوالدة الجديدة، هي الخليقة الجديدة في 

المسيح، هي بداية عالقة روحية مع الرب يسوع، حيث يكون الرب سّر حياتك ومركز حياتك 
 وهدف حياتك.

 حينها يكون الرب يسوع هو الّسيد والدافع إلفكارك واقولك واعمالك.

 عندما ولد الرب يسوع في بيت لحم، تهللت مالئكة السماء وأضاء نجم في األعالي.

عنما دخل يسوع بيت زكا وقلب زكا تحّول زكا من جائب ضرائب، يشي بالناس طمعا في 
 الربح، محبة للمال، الى شخصا يعطي الفقراء والمحتاجين...

 عندما دخل يسوع القرى والمدن، جعل في الناس تغييرا، فأحبه الكثيرين وتبعوه...

 عندما دخل يسوع الهيكل، طّهره من الفساد، وأرجعه مركزا للعبادة والقداسة.

 عندما صلب الرب يسوع على الصليب، حدث تغيير في قلب اللص، وفي السماء.

عندما دخل يسوع الى قدس األقداس السماوي لكي يطّهر قلبي وقلبك من خطايانا، فرحت 
 السماء بالخالص الذي تم.

فكل مكان دخله يسوع، أجرى فيه تغييرا كبيرا... وهو يريد أن يجعل من حياتك وحياتي شيء 
 أفضل.

يقول الرب يسوع "إن سمع أحد صوتي وفتح الباب... هل سمعت صوت الرب يسوع اليوم؟ 
إن مقبض الباب من الداخل، وأنت وحدك  Holman Huntتذّكر تلك الصورة التي رسمها

تملك مفتاح قلبك... لن تتعب يد الرب، ولن يكّل عزمه. إنه قريب منك جدا، كل ما عليك أن 
 تفعل هو أن تصلّي اليه قائال...

 يا رب أدخل الى قلبي اليوم واصنع مني إنسانا جديدا.

 قّصة روحيّة



وِم بِفََرحٍ  رس قَانَا الَجِليل(. )عُ َحدُ الشَّعَاِنين ُهَو َمدَخُل أُسبُوعِ ا الِم الَِّذي يَبدَأُ بِفََرحٍ )الِقيَاَمِة( َكَما بَدَأَ َزَمُن الصَّ

ِعيَش فََرَح الشَّعَاِنيِن، ي نَفََحيَاتُنَا تَبدَأُ بِفََرحٍ َوتَنتَِهي بِفََرحٍ، فََرُح ِوالدَتِنَا فِي الَحيَاة َوفََرُح ِوالدَِتنَا فِي السََّماء. َوِلكَ 

وِحي الَِّذي َسعَى إِلَيِه َيُسوع َطَواَل َحيَاتِِه التَّبِشيِريَِّة َما َعلَينَا ِسَوى أَن نَتَأَمَّ  بَِمعَانِي َوُرُموِز َهذَا  لَ الفََرحِ الَحِقيِقي الرُّ

 الِعيد الَِّذي يُدِخلُنَا ُمبَاَشَرةً ِإلَى آالِم َوَموِت َوقِيَاَمِة َيُسوع.

 فِي الَمعَانِي : •

ٌن ِمْن قِسَمين : )أُور( َوتَعنِي بِالد أَو ِمنَطقَة. َو)شليم( َوَمعنَاَها السَّالم. َوِهي  - رُمُز إِلَى تَ أُوَرَشِليم : َهذَا اإِلسم ُمَكوَّ

ِد القَِديم هوَشعنَا : َوَمعنَاها )َهِب الَخالص(. َوقَِد استَعَملََها َشعُب العَه -أُوَرشِليَم السََّماِويَِّة، َمسِكُن هللاِ َمَع النَّاس. 

ّبِ. َونَستَعِملَُها ُكلَّ 1444صم2َكَصرَخِة استِغَاثٍَة ِللَمِلك ) (، َوتُطَلُق ُهنَا ِللَمِسيحِ َعلَى أَنَّهُ الَمِلُك الَِّذي َيأْتِي بِاسِم الرَّ

 يَوٍم فِي قُدَّاِسنَا الَماُرونِي َقبَل َكالِم التَّقِديس.

ُموِز : •  فِي الرُّ

ِديقًا ُمخلًِّصا َوِديعًا الَجحش : يَرُمُز إِلَى السَّالِم َوالتََّواُضعِ َوالَوداَعِة. ابتَِهِجي يَا ابنَةَ أُوَرَشِليم َها إِنَّ َمِلُكِك يَأْتِيِك صَ  -

يَأْتُوَن َراِكبِيَن َن َراِكبًا َعلَى أَتَاٍن َجحِش ابِن أَتَان )نُبُ،ة َزَكِريَّا(... فَُهَو َوِسيلَةٌ استَعَملََها يَُسوع بِعَكِس الُملُوك الَِّذي

ةِ َوالبَطِش.  وَمانِيِّيَن أَغَصاُن النَّخِل : تَرُمُز إِلَى اإِلنتَِصاِر. فَقَد َكاِن الرُّ  -َعلَى فََرٍس أَبَيَض َرمُز العََظَمِة َوالقُوَّ

عَاُر الَِّذي يَرَفعُهُ الَكثِيُروَن مِ  الُمنتَِصِريَن َن يَستَقبِلُوَن ُملُوَكُهم الُمنتَِصِريَن فِي الُحُروِب بُِسعَِف النَّخِل. َوَهذَا الّشِ

ُهَو َمأُْخوذٌ ِمْن َشكِل َوَرِق النَّخِل. َوَيُسوعُ ُهَو الَمِلُك الُمنتَِصُر َعلَى الَخِطيئَِة َوالَموت. َوَمعهُ  ٧بِاألَيِدي َعلَى َشكِل 

ثِيًرا ُمنتَِصًرا فِي أَيِديِهم كَ  نَحُن إِذَا آَمنَّا ِبِه نَنتَِصُر َعلَى الَخِطيئَِة َوالَموت َوفِينَا تَتََحقَُّق ُرؤيَا يُوَحنَّا بِقَوِلِه "َرأَيُت َجمعًا

 (. أاَل نَستَِحقُّ َنحُن َهذَا اإِلنتَِصار ؟ 749ُسعَُف النَّخِل ")ُرؤيَا 

 1كلمة أبونا شربل 



يتُون : تَرُمُز إِلَى السَّالِم. ُمنذُ أَن َحَملَِت الَحَماَمةُ َوَرَقةَ َزيتُوٍن َخضَراَء إِلَى نُوح )تكوين - ( 8411أَغَصاُن الزَّ

َرةً بِأَنَّ الطُّوفَاَن قَِد انتَِهى َوَعادَِت األَرُض َموِطئًا ِللسََّكِن َوأَنَّ ُحكَم هللاِ بِإِبَادَةِ ُكّلِ َحّيٍ  لَى األَرِض قَِد استُبِدَل  عَ ُمبَّشِ

ائِِر َعلَى دُُروِب أُوَرشِليم تَتََحقَُّق بُشرَ  لَمالئَِكِة "َوَعلَى ى ابِالَحيَاة، َوَعادَ السَّالُم َبيَن األَرِض َوالسَّالِم، َوَمَع يَُسوَع السَّ

( َوُهَو َمانُِح السَّالِم 946(. َونَحِملَُها ِلنََحيِّي الَمِسيَح بِأَنَّهُ َمِلُك السَّالِم َوَرئِيُس السَّالِم )أََشعيَا 244اأَلرِض السَّالم")لوقا 

 ).14427الَِّذي قَاَل "َسالِمي أُعِطيُكم، َسالِمي أَتُرُك لَُكم" )يو

ةٌ ِجدًّا. فَِهي تَرُمُز، ُمَضاَءةً، إَِلى كَ  - ِلَمِة هللاِ الَّتِي تُنِيُر الشَّمعَةُ : َوِهَي دَِخيَلةٌ َعلَى اإِلحتَِفاِل، َولَِكن لَها َرمِزيَّةٌ ُمِهمَّ

يَنةُ الَّتِي نََصعََها َعلَيَها تَرُمُز إِلَ  اِلَحِة ى اَ َخَطانَا فِي َمِسيرتِنَا َمعَهُ َعلَى دُُروِب أُوَرَشِليم )َملَُكوتِِه(. َوالّزِ ألعَماِل الصَّ

 ).8421الَّتِي ِهَي َنتِيَجةُ َسَماِعنَا ِلَكِلَمِة هللا "ُطوبَى ِللَِّذيَن يَسَمعُوَن َكِلَمةَ هللاِ َويَعَملُوَن بَِها")لوقا

وَن إِخَوتِي األَِحبَّاء، َوبَِحَسِب  ُموِز الَّتِي نَِعيُشَها ِفي َهذَا الِعيِد، نَحُن َمدُعوُّ ةِ بُولَُس، إِلَى أَن َصالِمْن َهِذِه الَمعَانِي َوالرُّ

مِزيَّةُ، فَال نَستَِحي بِأَن نَِسيَر ِبُخُشوعٍ فِي ِزيَّ  حِ الشَّعاِنيِن َوأَن نَحِمَل انَزدَادَ بُِكّلِ فَهٍم َوَمعِرفٍَة َونَِعيَش بَِحيَاتِنَا َهِذِه الرَّ

ّبِ يَُسوع أَن يِمنََحنَا السَّالَم َواإلِ  يتُوِن َهاتِِفيَن ُهوَشعنَا َوَطاِلبيَن ِمَن الرَّ َصاَر َعلَى ُضعفَنَا نتِ بِأَيِدينَا ُسعف النَّخِل َوالزَّ

ّبِ يَُسو ِريَن َكالَم الرَّ إِْن لَم تَعُودُوا َكاألَطفَال ع "البّّشِري ُمنِيًرا َضَمائِرنَا ِبنُوِر َكِلَمتِِه. َوِمن أَطفَاِلنَا، نَأُْخذُ الِعبَرةَ ُمتَذَّكِ

 ).1843فَلَن تَدُخلُوا َملَُكوَت السَّماوات")متَّى 
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