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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

Dimanche de Pâques 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 15:26-12 

Évangile: Marc 16:8-1 

L’évangile de Pâques nous présente Marie-
Madeleine qui se rend au tombeau le premier jour 
de la semaine. Elle découvre que le tombeau est 
ouvert. Elle va chercher Pierre et l’autre disciple. 
Entrant dans le tombeau vide, Pierre voit que tout 
est à sa place, le linceul et le linge qui avait recou-
vert la tête. Mais Jésus n’y est plus. Dans les jours 
qui vont suivre, Jésus va apparaître aux disciples à 
plusieurs reprises.  La résurrection du Christ est un 
évènement qui bouleverse l’histoire de l’humanité. 
De cet évènement découle la joie véritable. 
 
En ce matin de Pâques, nous sommes invités à ac-
cueillir la joie. Dieu nous a créés par amour et veut 
nous faire participer à sa propre joie, divine et éter-
nelle. C’est en Jésus, mort et ressuscité, que se ma-
nifeste le plus clairement l’amour infini de Dieu 
pour chacun et chacune d’entre nous. Le Christ est 
vivant. Il est celui qui a vaincu le mal, le péché et la 
mort. Il est désormais présent avec nous comme le 
ressuscité jusqu’à la fin du monde. Le mal n’a pas 
le dernier mot sur notre vie. L’amour de Dieu est 
vainqueur. 
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 "  القيامة المجيدةتفسير أيقونة "

 األب عبدو بدوي

 

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر مع 

حامالت الطيب والمالك المتشح بياضاً. اعتمدناها 

ألنها أكثر واقعية وإنجيلية. أما الهبوط إلى الجحيم 

فتأتي الحقاً واستعملت في التقليد السرياني بعد 

 القرن الثالث عشر. 



 

   اليوم األول:ميرم المصرية التائبة
   اليوم الثاني:الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيه

   اليوم الثالث:البابا اسيدوروس أسقف أشبيلية
   اليوم الرابع:الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوس

   اليوم الخامس:القديس روبرتوس
   اليوم السادس:افتيخيوس بطريرك القسطنطينية

   اليوم السابع:فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوس
   اليوم الثامن:الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكوني السابع

   اليوم التاسع:القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس األول
   اليوم العاشر:القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروت

   برحوفيوس  اليوم الحادي عشر:الشهيد أنتيبا األنبا
   اليوم الثاني عشر:الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوس

   اليوم الثالث عشر:البار زوسيما
   اليوم الرابع عشر:أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوس

   اليوم الخامس عشر:سابا الشهيد والبابا سوتيروس
   اليوم السادس عشر:البارة أناسيما
   اليوم السابع عشر:البابا أغابيتوس

   اليوم الثامن عشر:البارة تاسيا التائبة
   اليوم التاسع عشر:البار تيمون الشماس

   اليوم العشرين:البار نتنائيل الناسك
   اليوم الحادي والعشرون:البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتول

   اليوم الثاني والعشرون:القديس تاودورس السيكاوي
   اليوم الثالث والعشرون:القديس جرجس الشهيد
   اليوم الرابع والعشرون:القديس سابا قائد الجيش

   اليوم الخامس والعشرون:مرقس االنجيلي
اليوم السادس والعشرون:الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس 

   األول
   اليوم السابع والعشرون:القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليم

   اليوم الثامن والعشرون:الشهيدين ياسون وسوسيبتروس
   اليوم التاسع والعشرون:القديسة كاترينا السيانية

   اليوم الثالثون:القديس يعقوب الرسول

  نيسان شهر -أسماء في السماء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

22 et 25 mars 2018:  2203 $ 

 

La Semaine Sainte 2018 
 

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 

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 الغطغطغاس، الصغوم الغكغبغيغر، ا الم 

شغهغراً، مغن أّول أحغد مغن  21والموت 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 التالية، وتتناول سغّر الغمغسغيغح  

في مختلف أطوار حياته: التجّسد بدًءا من محّطاته االعداديّة؛ حياته العلنيّة في الصوم وبشغارة 

ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الغرو  الغقغدس عغلغى 

 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 



  حلم الشجرات الثالثة

 

يقال عن أن ثالثة أشجار كانوا يتحدثون معا، في إحدى الطابات. قالت إحدى االشجار، أتمنى عندما 
أكبر، أن يصنع مني صندوق كبير، محفور ومنقوش ومزين، لتوضع فيه المجوهرات والكنوز الثمينة 

والنادرة. التفتت اليها الشجرة الثانية واجابتها قائلة، إن أمنيتيي، أن يصنع مني مركبا كبيرا، لكي 
اطوف وسط البحار الشاسعة، أحمل ملوك وأمراء، إلى اقصى األرض. أخيرا قالت الشجرة الثالثة، 

أتمنى أن أصبح شجرة كبيرة وشامخة، وأعلو نحو السماء. فينظر الي الجميع، من بعيد فيرون عظمتي 
 وقوتي، إذ أتحدى العواصف والريا .

وفي احد األيام مر أحد الحطابين في تلك الطابة ونظر إلى الشجرة األولى، وقال لرفيقه، إني أرى 
بأنني أستطيع بيع خشب هذه الشجرة ألحد النجارين في المدينة، وهكذا بدأ في قطعها. فرحت الشجرة 
جدا لدى سماعها ما قاله عنها ذلك الحطاب، وقالت للشجرتين، ال بد بان أحظى بما تمنيته يا أصدقائي. 
نظر الحطاب الثاني إلى الشجرة الثانية وقال لصديقه، انظر هذه الشجرة، أال تعتقد بأنها تشبه مركبا 
بحريا، فلو قطعتها، لسهل علي بيعها لصنّاع السفن والمراكب، فهم دائما بحاجة لخشب متين كهذا. 

 كادت الشجرة ال تصدق ما يقال عنها، إذ أخذ يتحقق حلمها.

إقترب الحطابين من الشجرة الثالثة. ولدى اقترابهما ابتدأت الشجرة ترتجف رعبا، فلو قطعت لتبددت 
إمنيتها في أن تصبح شجرة قوية وشامخة. نظر اليها حطاب، ثم قال لزميله، لست أدري ما يمكن 

صنعه بشجرة كهذه، فمهما جلبت لي، لقبلت به، خيرا من بقائها ههنا... وهمَّ في قطعها... لدى وصول 
الشجرة األولى الى سوق النجارة، بيعت ألحد النجارين في السوق، وإذ لم يكن من يريد صندوق 

مجوهرات، صنع منها صندوق ليوضع فيه علف الحيوانات، فوضعت في حظيرة للحيوانات.... لم 
 يكن هذا ما ترجته تلك الشجرة. لكن ما العمل؟

أما الشجرة الثانية فصنع منها قارب بسيط لصيد السمك، وهكذا إنتهى الحلم في أن تصبح مركبا كبيرا 
  يشق البحار والمحيطات.

 أما الشجرة الثالثة فبقيت مرماة ولم يصنع منها أي شيء...

وفي إحدى األيام، جاء رجل وامرأة حامل إلى تلك الحظيرة، فولدت هناك المرأة إبنها، فوضعوه في 
ذلك الصندوق المآلن بالقش الذي صنع من الشجرة األولى. وللمرة األولى شعرت تلك الشجرة بإنها 

 تحمل أغلى كنز في الدنيا.

ومرت السنين، فعند المساء، صعد بعض الرجال في قارب لصيد السمك، وإذ كان أحدهم متعب 
للطاية، نام في م،خرة السفينة، فهبت الريا ، ولم تشعر تلك السفينة على مقدرتها أن تقاوم تلك 

العواصف الهائجة، فأيقظوا ذلك الرجل النائم، فوقف أمام الريا  وقال للبحر الهائج "أسكت أبكم" 
 فللوقت سكنت الريا  واألمواج. وللوقت أدركت تلك الشجرة بإنها تحمل ملك الملوك ورب األرباب.

وأخيرا أخذت تلك الشجرة المهملة والمرماة منذ سنين طويلة، فقسمت إلى شقفتان وصنع منها صليب، 
ووضعوها على كتفه، ليحملها على ظهره المدمى من كثرة الجلد، في شوارع المدينة، بينما يسخرون 
به أمام الجميع. وعلى تلك القمة العالية، هناك وضع عليها ذلك اإلنسان البريء، فسمرت يداه ورجاله 
على تلك الخشبة، ثم رفعت عاليا، أمام الجميع بين األرض والسماء. ففي ذلك اليوم صلب البار من 

 أجل األثمة. لقد اشتركت تلك الشجرة في أعظم عمل في التاريخ.

صديقي، كثيرا ما تدور في أذهاننا أسئلة تبدو بال أجوبة، وال ندري لماذا تسير األمور خالف ما 
نتمنى... لكن لدى هللا خطة لحياتك، إن وضعت ثقتك فيه وفي حكمته. إن كل من هوالء األشجار 

الثالثة، حصلوا على ما تمنوه، لكن كل في طريقة خاصة، تمجد فيها هللا وتعظم... الن افكاري ليست 
 افكاركم وال طرقكم طرقي يقول الرب

 قّصة روحيّة



 المسيح قام!

اليوم تدعونا الكنيسة لنختار إخوتي بين أن نكون من أنصار أحد الحزبين أو التيارين أو 

 الخّطين

 المتنافسين: "أنصار" المسيح قام حقّاً قام أو "أنصار" المسيح مات حقّاً مات!

ال شّك بأننا نجاهر، كلّما تلونا "قانون اإليمان" بالقول المسيح "تألّم مات وقبر وقام في اليوم 

 الثالث".

ولكن س،النا اليوم ال ينطلق من إيماننا ككنيسة بل من إيماننا أو عدم إيماننا كأشخاص بهذه 

 القيامة ومفاعيلها الخالصيّة في حياتنا وحياة نظرائنا البشر.

المسألة إذا تكمن في الس،ال التالي: المسيح قام بالنسبة للكنيسة وقيامته حقيقةٌ مبرمة ولكن 

 بالنسبة لي هل قام المسيح في حياتي وشهادتي وسيرتي؟

هل أنا ممن يصلّون ألنّهم يحبّون التواصل مع هللا أم ممن "يُجبرون" عليها في المناسبات  -

 واألعياد أو يأتون "شحطاً" إلى الكنيسة؟

 هل أنا مّمن ينتمون إلى الكنيسة أو مّمن "يحكون" عليها وكأنهم ليسوا منها؟ -

 هل أنا مّمن يشاركون ويساعدون في األفكار والنشاطات أو مّمن ينّظرون على من يعملون؟ -

 هل أنا مّمن "يسعون إلى السالم" أو ممن يثرثرون فيفتنون؟ -

هل أنا مّمن ي،منون بالطفران لآلخر أو مّمن يعتبرون الطفران ضعفاً وكالم المسيح عن  -

 ضرورة الطفران تنظيراً؟

هل أنا مّمن ي،منون بسّر القربان فيقبلون على المناولة بشوٍق وقلب طاهر نقّي أو ممن  -

 يتناولون "كيف ما كان" ولسان حالهم يقول" ولو ليش أنا شو عامل؟"

 1كلمة أبونا شربل 



هل أنا ممن يدركون أّن القربان هو "سّر الحياة" فيسعون دائماً للتزّود به أو أنا مّمن يتلّطون  -

خلف شعار: "أنا غير مستحق" أو " شو أنا من هودي اللي بيعملو السبعا ودّمتا بّرا وبيفوتو 

 عالكنيسي بيتناولو كأنّو ما في شي"، ليمتنعوا عن المناولة؟

هل أنا مّمن يدركون أنه من دون هللا ال معنى لحياتهم أو ممن يبيعون هللا بمسلسل أو مشوار  -

 أو دّق ورق...؟

 هل أنا من جماعة العّشار المدرك لخطيئته أو من جماعة الفّريسي المحتقر لآلخرين؟ -

هل أنا من المطالبين بإطالق يسوع المسيح الشافي والطافر أو من أنصار برأبا القوي  -

 والمطامر؟

 أخي الم،من، أختي الم،منة،

اليوم يوم الخيار فعلى أساس جوابك على األسئلة السابقة تتوقّف قيامة المسيح بالنسبة إليك فهو 

إّما سيبقى ميتاً وإّما سيقوم في حياتك اليوم فتولد مسيحياً جديداً تاركاً خلفك أكفان اليأس والحقد 

والخوف والنميمة والشهوة على بالط القبر البارد ألّن حرارة اإليمان دبّت في قلبك وكيانك 

 بحيث تشهد بكّل قّوتك في الكنيسة ومعها وخارجها: المسيح قام حقّا قام!

 2كلمة أبونا شربل 
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