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Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

11ème Dimanche de la Pentecôte 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 12:1-11 

Évangile: Saint Luc 19:1-10 

Jéricho est le symbole de notre vieille humanité. 
C’est l'une des villes les plus anciennes au monde. 
Construite dans un oasis au milieu du désert, elle a 
été habitée sans interruption depuis plus de huit 
mille ans. Quand Abraham y passait en nomade 
avec ses troupeaux, vers 1.800 avant J. C., c'était 
déjà une ville qui existait depuis quatre millénaires. 
Jéricho est une sorte d'anomalie dans la géographie 
de la planète. C’est en effet la ville la plus basse de 
la terre, à 300 mètres au-dessous du niveau de la 
mer! 

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Jésus traverse Jéri-
cho, avant de prendre le chemin qui monte vers 
Jérusalem. En entrant dans la ville, il guérit un 
aveugle (Luc 18, 35- 43) et, à la suite de ce miracle, 
tout le monde cherche à voir le «prophète», y com-
pris Zachée, le riche publicain. 
À cause de son travail de collecteur d’impôts à la 
solde des Romains, Zachée est considéré « un 
pécheur par métier ». Il est « excommunié » et reje-
té par ses compatriotes. C’est un requin de la fi-
nance que tout le monde déteste. Il exploite et op-
prime les pauvres gens! Ce « salaud de chef des 
publicains », qui fait d'énormes profits en affamant 
les pauvres, étale sa richesse et son luxe dans la 
villa la plus riche de la ville.  
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 األب عبدو بدوي

 

ووظتفسير أيقونة "  "  سووّ يسوذ ملت يعي ع ر

 األب عبدو بدوي

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة 

بنوعها في الفن المسيحي. العذراء تتوسط الرسل ويداها 

بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل في وقفة تذكارية. 

الجميع تحت قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل 

أشجار الجنة، ويخرقه الروح بشكل حمامة تتوزع السنة 

ناٍر فوق الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها 

اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرّجة في 

 العنصرات الالحقة في االيقونوغرافيا المسيحية.

 "  امعـــنــصـــرةتفسير أيقونة "



 

   اليوم األول:البابا غريغوريوس العاشر
   اليوم الثاني:زيارة العذراء ألليصابات

   اليوم الثالث:القديس ايرونيموس
   اليوم الرابع:اندراوس رئيس أساقفة كريت
   اليوم الخامس:القديس مكاريوس الصليبي

   اليوم السادس:األنبا سيسويص الكبير
   اليوم السابع:القديس توما الناسك
   اليوم الثامن:الشهيد بروكوبيوس

   اليوم التاسع:الشهيد بنكراتيوس والشهيدين باتروموسيوس وقبري
اليوم العاشر:الشهيدة فليجيتا وبنيها السبعة وتذكار الشهداء الموارنة الثالثة 

    المسابكيين
   اليوم الحادي عشر:الشهيدة أوفيميا

   اليوم الثاني عشر:الشهيدتين روفينا وسيكوندا وسوسنة الشهيدة
   اليوم الثالث عشر:البابا اينوشنسيوس األول ويوئيل النبي

   اليوم الرابع عشر:القديس بوناونتورا ملفان البيعة
   اليوم الخامس عشر:الشهيدين كيرياكوس ويوليطا أمه

   اليوم السادس عشر:تذكار ثوب العذراء
   اليوم السابع عشر:القديسة مارينا

   اليوم الثامن عشر:الشهيدة سنفروسا وبنيها السبعة
   اليوم التاسع عشر:الشهيدة مرغريتا

   اليوم العشرين:ايليا النبي
   اليوم الحادي والعشرون:القديس سمعان سالوس ورفيقه يوحنا

   اليوم الثاني والعشرون:القديس لوجيوس اي نوهرا
   اليوم الثالث والعشرون:الشهيد ابوليناريوس اسقف رافنّاوتذكار فوقا الشهيد

   اليوم الرابع والعشرون:الشهيدة خريستينا
   اليوم الخامس والعشرون:القديسة حنة والدة مريم العذراء

   اليوم السادس والعشرون:البارة بريجيتا الملكة
   اليوم السابع والعشرون:القديس بندياليمون )اسيا(

   اليوم الثامن والعشرون:الشهيدة أنتوسيا وتذكار المجمع المسكوني السادس
   اليوم التاسع والعشرون:البارة مرتا أخت لعازر وحزقيال النبي

   اليوم الثالثون:الشهيدين عبدون وسنين
 اليوم الحادي والثالثون:الشهداء رهبان مار مارون.

 ت وز شور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

 22 juillet 2018:  648$ 

Itinéraire pour se rendre à St David 

Horaires et intentions des messes  

Horaires recommandés 

• Messe tous les dimanches à 11:00 

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

• Messe à l’intention de Souad Wazen, veuve de Salim Ojeil, pour les 40 
jours, offerte de ses enfants au Canada: Joséphine, Toufik, Toni, Elie 
Jacqueline et Leila et au Liban: Abdo, Michel et Jeanne d’Arc. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

شغهغرا ، 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  

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

ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الغروح 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



 18 Août 2018 

Journée Familiale — Terre de Saint-Charbel 

 

 24 Août 2018 

 15 et 16 Septembre 2018 

Fête de Saint-Jean l’Apôtre 

15 Septembre 2018 – Fête des Jeunes Apôtres 

16 Septembre 2018 – Messe Solennelle 

                                   Dîner Paroissial – Lordia 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(1) 



 28 Septembre 2018 

Visite du Patriarche à 15:30 – Saint David 

Gala à 19:00 – Château Royal: Pour les réservations, veuillez contacter 

Mme Salma Abboud au (514) 979-1994 

 

 21 et 28 Octobre 

Exposition Artisanale “Min Tourasna” 

 

 3 Novembre 2018 

Soirée de Couples á 19:00 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(2) 



 

Fête de l’Assomption 



 Convention des jeunes Maronites 



 
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 



 

 قصة وعبرة:

 

قرع القديس إيرونيموس باب احد االديرة ففتح له الراهب المس،ول 

عن بوابة الدير واستقبله ببشاشة وفرح شديدين قبل ان يتعرف عليه، 

كأنه يعرفه من قبل... فتعجب القديس إيرونيموس من هذا اللقاء 

المفرح. واثناء ذهابه الى المبنى الخاص بالزائرين الحظ ان جميع 

 الرهبان العاملين هناك يمألهم الفرح ويتلهفون لخدمته.

راح القديس إيرونيموس يتجّول داخل الدير ويلتقي بالرهبان... وكل ما 

 يشغل ذهنه هو لماذا يبدو الجميع فرحين؟ فسأل احد الرهبان:

 هل تحتفلون اليوم بعيد ما؟

 ال، لماذا تظن ان اليوم عيد؟ 

 ألني ارى كل الرهبان فرحين متهللين بال استثناء. 

فأجاب الراهب: هذا هو قانون ديرنا. فان رئيس الدير، ان رأى راهبا 

حزينا، يسأله: هل انت مسيحي؟ الن المسيحي يحمل ملكوت إلهه 

 داخله، فهل ملكوت هللا فرح ام حزن؟

فيجيبه الراهب: "انه فرح!". فيكمل االب قائال: "لنفرح اذن بالرب  

 ونترك المرارة لالشرار وغير التائبين".

 

ان هذه السمة ليست مقتصرة على الرهبنة فقط بل هي سمة عامة في 

المسيحية. فالمسيحي الحقيقي حتى في حزنه على خطاياه بالتوبة ال 

 يفارقه سالم المسيح، وفرح الروح.

 قصرة ّوحيرة



 

في البداية، ال بدّ من لفت النظر إلى أن زكا كان عشارا  أي جابيا  للضرائب عند 
الرومان، وهذا يتطلّب أن يكون رجال  ثريا  ويكون جزء من ثروته كتأمين لدى 
الرومان... ومن خالل مهنته هذه وتدّخله مع الناس، يأخذ أخبارهم ويوشي بها 
الى الرومان األعداء... لذا أصبح زكا، بنظر الناس، عميال  من الدرجة األولى، 
وشخصا  يحلّل دمه أكثر من المرأة الزانية، هذا يدّل على أّن اإلنسان، مهما بلغت 

رداءة عمله، يبقى أثر صورة هللا الخميرة التي وضعها هللا فيه يعمل عليها 
 لتتخّمر كليا  وتصبح خبزا  لذيذا  يقدم على مائدة اإلخوة والفقراء والمحتاجين...

 
زكا ذاك الشخص البعيد عن الرّب، عمليا  وظاهريا ، إال أن قلبه كان يعمل شيئا   -

مختلفا ... ويسوع عمل على هذا القلب ليمأله حبا  ومن ثم فرحا ... بمفهومنا 
البشرّي نمل،ه إدانة وتجريح، نقدا  وقدحا  وزّما  وشتما ، ولكّن في هذا النّص دعوة 
لعدم إدانة أحد، فالرب وحده هو الديان ، والخاطئ أٌخ لنا ومن منّا معصوٌم من 
الخطيئة ااّل ربنا وإلهنا يسوع المسيح؟ اننا كنيسة الخطأة كما كنيسة القديسين، 

 فلنصّل وكم من االرتدادات حصلت بفعل صلوات أشخاص آخرين!

 
تأخذ اضعافا ... زّكا عمل جهدا  ليرى يسوع وهذا كان حلمه  1مع الرب تعطي  -

فاذا بالرب يقول له: "أنت زكا الذي يقال عنك... وبرغم خطاياك الكثيرة وإنّك 
أحببت كثيرا ... سأمكث اليوم في بيتك، لي فترة واقفا  على بابك أقرع وأنتظر أن 
 تفتح باب بيتك ويصير الخالص لهذا البيت، فليست الفرحة فرحتك بل فرحتنا".

 
الخالص نعمة إلهية مّجانية إلى كّل شخص منا، وهذا الشخص له حريّة أن  -

يقول نعم أم ال، ولكن عندما تكون الال، ال يعني هذا أن الموضوع انتهى، فنحن 
في عالقة بنوية مع أب مختلف كّل اإلختالف عن مصالحنا وأهوائنا، إنّه يتدخل 
دائما  ألنه ال يريد أن يهلك أحد، إّن السماء تفرح بخاطئ يتوب... قّمة تدخل هللا 

 هو أنه أرسل ابنه متجسدا  من امرأة ليفدي خطايانا.

 
الخالص يتطلب تصميم وإرادة: من المسلّم به أن زكا عرف يسوع وتشّوق إلى  -

رؤيته، وعندما يصّر الشخص على مشروع يمكن تحقيقه بعدة طرق وظروف 
مكلفا  وقتا  وجهدا  وأمواال ... على حدّ قول أبو القاسم الشابّي: "من ال يريد صعود 
الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"... فزّكا بذل جهدا  لرؤية يسوع يشابههه في 
ذلك أعمى أريحا والمرأة النازفة... ويمكن أن نقول إّن زكا صعد الى الشجرة 

 كطفل يتصرف تصّرفا  ما إلثارة اهتمام والديه...

 كلمة أبونا شربل
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