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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 

L’apparition aux disciples d’Emmaus 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 2:13-18 

Évangile: Luc 24:35-13 

 

L’apparition de Jésus ressuscité aux disciples d’Em-
maüs, c’est un récit bien émouvant, qui nous rejoint 
au cœur, alors que nous sommes en chemin nous 
aussi pour vivre notre foi et trouver réponse aux 
questions que cette foi nous apporte. 

 
Le déroulement de cette rencontre rapportée en 
Saint Luc est tellement simple. L’évènement s’étire 
pour permettre aux deux voyageurs de vivre en eux-
mêmes le plus beau voyage intérieur. Notre chemi-
nement spirituel, à nous aussi, se situe dans le cadre 
d’une longue marche où nous ne sommes pas seuls. 
Chacun de nous voyageant bien souvent avec un 
certain Cléophas, un compagnon, une compagne, 
une communauté…. Heureusement qu’il y a cet 
autre personnage, qui nous rejoint : C’est l’Esprit 
Saint, la voix du Père, le Ressuscité en personne et 
pourquoi pas tel intermédiaire que le Seigneur sus-
cite près de nous, un témoin de la foi, témoin du 
spirituel. 
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 األب عبدو بدوي

 

ووظتفسير أيقونة "  "  سووّ يسوذ ملت يعي ع ر

 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. 

 "  امقيومة ام جيدةتفسير أيقونة "



 

   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

  نيسون شور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

8 avril 2018:  1047 $ 

 

1. 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, Mon-
tréal, QC, H2C 2M1) 

 

A partir de 1er Juillet 2018, notre paroisse déménage à 
l’église Saint David située au  

2450 Rue Gascon, Pierrefonds, QC H8Z 1S2. 

 

Tous nos évènements et messes seront célébrés à 
Saint David. 

 

Horaires et intentions des messes  

Horaires recommandés 

• Tous les dimanches à 12:00 

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

• La messe est offerte à l’intention: 

1. Du Père Antoun Chbat offerte par Maurice Chbat 

2. De Mr Gerges Houbeika, 40ème jour, offerte par sa soeur El-
ham Houbeika et la famille 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنة: الميالد المجيد، الدنح أو الغطغطغاس، 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 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 طقسيرة مقدرسة متج يعر 

 امسنة امطقسيرة ام وّونية وأحد تقديس وتجديد امبيعة



 

Prochains évènements dans notre paroisse 



 
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 



 صندوق امجواهر 
 

أحضر اموامد صندوقو م تؤا من امتؤمؤ امغومى امث ين جدا ووضعه أموم 
أوالده امثالثه امعى يحبوم جدا و قول موم يو أوالدى أنى أحبكم جدا معمك 
قرّت أن أهب مكم هعا امصندوق .....و فلحه االب أموم االوالد و قول 
موم يو أحبوئى االن كل واحد منك يو أوالدى يأخع بكفيه االثنين من 

امصندوق عتى قدّ مو يسلطيع عتى شرط أن يأخع مره واحده فقط عتى 
قدّ مو يسلطيع بكفيه............ .......و كونت امفرصه كبيره أموم االبن 
االكبر .....امعى كون مه كفون كبيران جدا و امعى بدأ و أخع متىء يديه 
امكبيرتين مؤمؤا ثم جوء بعده االبن االوسط امعى مه كفون كبيران أيضو و 
أخع قدّا كبيرا من امتؤمؤ............ ..ثم جوء دوّ االبن االصغر امعى 
نظر امى يد أخويه كيف كونلو كبيره ثم نظر امى يديه فوجدهو صغيره 

جدا فركض امى حضن أبيه و سأمه ....أبى هل تحبنى ؟؟؟؟؟؟.......أجوب 
االب ...أحبك جدا يو أبنى .......أجوب االبن ..أذن يو أبى أنى ال أّيد أن 
أخع نصيبى بنفسى .... هل من ام  كن أن تعطينى أنت نصيبى بيدك 
أنت ...... نظر االب امى االبن و أغتق امصندوق و أعطى كل مو فيه 

 مالبن امصغير .

 

صديقى مقد أخلوّ االبنون اآلخران االعل ود عتى أنفسو و فى أخيوّاتو و 
بدون امرجوذ امى أبيو و ...بين و ذمك االبن امصغير هو امعى أحس 

بأحليوجه امحقيقى مالب فتجوء اميه و أست ه أمره و طريقه .....ف و كون 
من االب اال أن يعطيه كل مو مه ....انو و انت كل يوم نعل د عتى قوانو 
امضعيفه دون امرجوذ امى هللا معمك فوننو كثيرا مو نخلوّ االخليوّ 
امخوطىء و ذمك مكوننو ضعفوء .... و مكن دعنو ندعو ّبنو يسوذ 

ام سيح ميلقدمنو فى أخليوّاتنو ....فى أحالمنو و فى ط وحوتنو و فى كل 
شىء ...آلنه قودّ أن يفعل أكثر م و نطتب أو نفلكر و قودّ أن ي نحنو 

 أكثر م و نحتم

 قصرة ّوحيرة



إن حقيقة سفر التّلميذين من أوروشليم إلى عمواس يدلُّ على أن جماعة التاّلميذ قد بدأت تتفكك 
ب يسوع. ويبدو أن الخبر الّذي أحضرنه النسوة عن القبر الفارغ لم يحيِ آمال  بموت الرَّ

التاّلميذ بل زادهم حيرة وارتباكاً. لقد تحّطم عالم التاّلميذ، وبدأت عالمات تفكك المجموعة، 
صا موقفهما  ودليل ذلك أن تلميذين محبطين تركا بقية التالميذ ليعودا إلى بيتهما، وقد لَخَّ

).21:24بالقول: "َونَْحُن ُكنَّا نَْرُجو أَنَّهُ ُهَو اْلُمْزِمُع أَْن يَْفِدَي إِْسَرائِيَل" )لوقا   

 

لقد أصاب اليأس تلميذي عمواس. وقاال بصراحة: "ُكنَّا نَْرُجو" أي أنّهما فقدا األمل نهائيّاً. 
فاألمل الّذي كان ملتهباً وحيّاً انتهى ومضى. كانا في مرحلة شك وهزيمة وخيبة أمل. كانا بال 
رجاء، بل مات رجاؤهما. وبموت الرجاء، لم يعد لهما مكان في أورشليم، فتركا المدينة برو  

 الهزيمة إلى عمواس.

وما أكثر الّذين يمّرون اليوم في اختبار عمواس. لقد مات األمل والّرجاء في حياتهما. لذلك 
 يسيرون في الحياة "َعابَِسْيِن" مثل تلميذي عمواس.

ما أصعب هذا الموقف. كانا يحلمان بأمور عظيمة، ولكن أحالمهما تحطمت عند الصليب، 
وسافرا بقلوب منكسرة. لقد تبددت األحالم وفُقد الرجاء. كثيرون منا اليوم يسيرون في طريقهم 
مثل تلميذي عمواس: ا مال محطمة، والعبوس على الوجوه، وال رجاء في الحياة. كثيرون 

يهربون من واقع م،لم وال يختبرون معنًى للحياة المنتصرة، فآمال النَّاس هّشة للطاية. وعندما 
 تتحطم ا مال، يصعب إحياؤها من جديد. فاليأس مرض صعب العالج.

ب لم ولن يتركنا في اليأس واإلحباط والفشل. وهذا ما فعله مع تلميذي عمواس، وما  ولكن الرَّ
يزال يفعله اليوم، وسيبقى كذلك إلى األبد، ألنّه وحده مصدر األمل والّرجاء في القلوب. هو 

 وحده الّذي يعيد لكل منّا اإلحساس باألمل والثّقة بمستقبل أفضل.

ب يسوع المسيح الحي والمقام من بين األموات وسار  أثناء سير تلميذي عمواس، جاء الرَّ
: "أُْمِسَكْت أَْعيُنُُهَما 16:24معهما. ولكن المشكلة مع التّلميذين أنّهما لم يعرفاه كما نقرأ في لوقا 

َعْن َمْعِرفَتِِه". وهذا أمر طبيعي عند األلم والحزن وضياع األمل. فحالتهما النفسيّة وانشطالهما 
بالحزن لم يساعدهما على فتح عيونهما والنّظر إلى الّشخص الّذي انضم لمسيرتهما. لقد كانا 

ب بنفسه.  منشطلين جدّاً بأنفسهما لدرجة أنّهما لم يالحظا أّن الّذي سار معهما هو الرَّ

ما أعظم وأروع ربنا يسوع. فهو ال يتركنا في حالة الضياع والحيرة واأللم. بل يأتي إلينا في 
 الوقت المناسب جداً. يأتي ليبدد األحزان، وليحيي الرجاء، وليبعث الحياة من جديد.

ب يسوع مع تلميذي عمواس دون إدراكهما، وهو ا ن يسير مع كثيرين منا دون  سار الرَّ
إدراكنا. ولكنه كان كالطريب بالّنسبة لهما، مع أنه سار وتحدث معهما. ولم يتطير الحال اليوم: 

ب يسير مع الكثيرين، ويبارك الكثيرين، ويستمع للكثيرين، ولكنه غريب بالنسبة لهم،  الرَّ
 فأعينهما قد أمسكت عن معرفته.

والس،ال الذي يبرز هنا: ما الذي أمسك عيونهما عن معرفته؟ هل هو الحزن والطم والحسرة 
ب المقام من بين األموات، فلم  والرجاء المحطم، أم هو التطيير الذي حدث في شكل جسد الرَّ

 يستطيعا معرفته في جسده المّمجد؟

كثير من النَّاس في أيامنا ال يعرفون الّرب يسوع: بسبب زحمة الحياة وكثرة مشاكلها، وبسبب 
ب  الطقوس والعادات. وبسبب ديانات العالم الباطلة. وبسبب ضعف اإليمان، ومع ذلك فالرَّ

 دائماً يجدد لنا الفرص لنعرفه كما هو.

 كلمة أبونا شربل
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