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Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 AM 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

14ème Dimanche de la Pentecôte 

Évangile: Saint Luc 10:38-42 

L’Évangile de ce jour nous présente deux figures 
bien connues des chrétiens : Marthe et Marie. Et 
on les identifie rapidement, en les opposant, aux 
actifs et aux contemplatifs. Marthe serait celle qui 
sait être efficace, réaliser une tâche utile, tandis 
que Marie saurait prendre le temps d’écouter Jé-
sus, la Parole de Dieu. Et selon que nous sommes 
plus sensibles aux besoins matériels immédiats, ou 
aux biens spirituels, on justifiera l’un et critiquera 
l’autre. Si on en reste à cette analyse simple, trop 
simple, la réflexion de Jésus à Marthe est incom-
préhensible, voire injuste. « Marie a choisi la meil-
leure part, elle ne lui sera pas retirée. » Car selon 
cette analyse simpliste, alors, Jésus prend parti de 
l’un contre l’autre, et oublie le repas qu’il sera bien 
content de manger. Si la contemplation est supé-
rieure à l’action, pourrait dire Marthe, alors que 
Jésus et Marie vivent d’amour et d’eau fraîche ! 
Que nous dit l’évangile de l’attitude de Marthe : 
elle est absorbée par les multiples tâches du ser-
vice, elle s’agite et se soucie, et enfin elle proteste 
contre sa sœur. Reprenons brièvement ces atti-
tudes. Tout d’abord elle est absorbée par les 
tâches, c’est-à-dire que son regard se limite à ce 
qu’il y a à faire  
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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:الشهداء المكابيين
   اليوم الثاني:القديس اسطفانوس أول الشهداء

   اليوم الثالث:داود النبي
   اليوم الرابع:القديس دومينيكوس

   اليوم الخامس:القديس خريستوفانوس والقديس لويس دي غونزاغا
   اليوم السادس:تذكار تجلي الرب

   اليوم السابع:ضوميط الشهيد
   اليوم الثامن:البابا سيكستوس الثاني الشهيد والقديس مورون

   اليوم التاسع:ماتيا الرسول
   اليوم العاشر:لورنسيوس الشهيد

   اليوم الحادي عشر:الشهيدين يوستوس وبستور والقديس أوديوس
   اليوم الثاني عشر:الشهيدين انيكاتوس وفوتيوس

   اليوم الثالث عشر:كالرا البتول
   اليوم الرابع عشر:القديس مركلّس والنبي ميخا
   اليوم الخامس عشر:تذكار انتقال السيدة العذراء

   اليوم السادس عشر:القديس روكز
   اليوم السابع عشر:الشهيد ميرون الكاهن

   اليوم الثامن عشر:تذكار رسالة أبجر الملك الى السيد المسيح
   اليوم التاسع عشر:القديس اندراوس ورفاقه الشهداء

   اليوم العشرين:القديس برنردوس
   اليوم الحادي والعشرون:صموئيل النبي والشهيدة فاسا وأوالدها

   اليوم الثاني والعشرون:الشهيد سيمفوريانوس
   اليوم الثالث والعشرون:البارة انتوسا واثناسيوس األسقف الشهيد

   اليوم الرابع والعشرون:الشهيد افتيخيوس
   اليوم الخامس والعشرون:القديس تيطس تلميذ بولس الرسول وأسقف كريت
   اليوم السادس والعشرون:القديس زافيرينوس البابا وتذكار الشهيد ادريانوس

   اليوم السابع والعشرون:األنبا بيمين الناسك
   اليوم الثامن والعشرون:القديس موسى الحبشي

   اليوم التاسع والعشرون:قطع رأس يوحنا
   اليوم الثالثون:الشهيد فيليكوس

   اليوم الحادي والثالثون:القديس ايجيديوس
 

  ببشور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

 12 août 2018: 695 $ 

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) 

• Le 19 août 2018 à 18:30, une messe de funérailles à l’intention du feu 
Georges Nassim El-Khoury (40) à la demande de sa veuve Vera Irani et 
ses filles Nadia et Mona Irani El-Khoury 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنة: الميالد المجيد، الدنح أو الغطغطغاس، 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) 979-19954 

 

 21 et 28 Octobre 

Exposition Artisanale “Min Tourasna” 

 

 3 Novembre 2018 

Soirée de Couples á 19:00 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(2) 



 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 



 ستة امفحم

 

كون هنوك ّجل ملدين يعيش في مزّعة مع حفيده امصغير. وكون امجد يصحو "
كل يوم في امصبوح امبوكر ميجتس و يقرأ امكلوب ام قدظ . وكون حفيده يل نى 
أن يصبح مثته في كل شيء. معا فقد كون حريصو عتى أن يقتده في كل حركة 

 يفعتوو وذات يوم سأل امحفيد جده...

يو جدي،إنني أحوول أن أقرأ امكلوب ام قدظ مثت و تفعل، ومكنني كت و حوومت أن 
أقرأه أجد إنني ال أفوم كثيراً منه ، وإذا فو ت منه شيئوً فإنني أنسى مو فو له 

ب جرد أن أغتق امكلوب ام قدظ!!!! " ف و فوئدة قراءة امكلوب ام قدظ 
إذن؟!!!!! كون امجد يضع بعض امفحم في ام دفأة ، فلتفت بودوء وترك مو بيده، 

 ثم قول..

ُخع ستة امفحم امخومية هعه ، واذهب بوو إمى امنور ، ثم ائلِني بوو متيئة 
بوم وء!!!! ففعل امومد ك و طتب منه جده، ومكنه فوجئ بوم وء كته يلسرب من 
امستة قبل أن يصل إمى امبيت، فوبلسم امجد قوئالً مه: " ينبغي عتيك أن تُسرذ 
ة،وحوول أن يجري  إمى امبيت في ام رة امقودمة يو بُني"!!!! فعوود امحفيد امكرَّ

 إمى امبيت ... ومكن ام وء تسرب أيضوً في هعه ام رة!!!

فغضب امومد وقول مجده،إنه من ام سلحيل أن بتيك بستة من ام وء ، واآلن 
 سأذهب وأحضر امدمو مكي أمتؤه مك موًء .

فقول امجد: " ال ، أنو مم أطتب منك دمواً من ام وء، أنو طتبت ستة من 
ام وء...يبدو أنك مم تبعل جودا ًكوفيوً يو ومدي "!!!! ثم خرج امجد مع حفيده 

ميُشرف بنفسه عتى تنفيع ع تية ملء امستة بوم وء!!! كون امحفيد موقنوً بأنوو 
ع تية مسلحيتة؛ ومكنه أّاد أن يُري جده بوملجربة امع تية ،ف أل امستة موء ،ثم 

 جرى بأقصى سرعة إمى جده ميريه ، وهو يتوث قوئال ً أّأيت؟ "ال فوئدة"!!!

 فنظر امجد إميه قوئال ً: " أتظن أنه ال فوئدة م و فعتت......؟"!!!!
مت رة األومى أنوو –تعول وانظر إمى امستة " ، فنظر امومد إمى امستة ، وأدّك 

أصبحت مخلتفة!!!! مقد تحومت امستة ام لسخة بسبب امفحم إمى ستة نظيفة 
 ت ومو ً من امخوّج وامداخل!!!

فت و ّأى امجد امومد مندهشوً ، قول مه : "هعا بومضبط مو يحدث عندمو تقرأ 
امكلوب ام قدظ ..... قد ال تفوم بعضه، وقد تنسى مو فو ت أو حفظت من 
بيوته ..... ومكنك حين تقرؤه سوف تلغيرمألفضل من امداخل وامخوّج ، 

 ت ومو ًمثل هعه امستة!!!!"

 قصرة ّوحيرة



 

أي قراءة إنجيل اميوم ن وذجون مشخصين أحبرو ام سيح كلر عتى طريقله: مرتو امخودمة 
 ومريم ام لأمتة.

ذ بومحكم نبودّ إمى امقول ألنر امرب يسوذ مم يقل م رتو إنرك اخطأت مكنه قول:  وم ن سيلسرر
 ان مريم أخعت امنصيب األفضل أو ام وقف األكثر حك ة.

 فكيف تصرفرت كلر من االثنلين؟

 
مرتو هي مثول كلر شخص منو... في كثير من األوقوت، يدخل شخص عزيٌز إمى بيلنو فال  -

نجتس معه إالر امقتيل من اموقت بين و ن ضي اموقت بوم طبخ بلحضير امضيوفة، ّبر و غعاء، 
  ّب و عشوء...

فت عتى قدّ  - إضوفة إمى ذمك، مرتو ت ثرل امشخص امرعي يح ل فوق قدّته... فتو تصرر
 مسؤوميلوو م و كونت طتبت ام سوعدة من أخلوو... فومربر ال يريد أن يح ل أحٌد فوق وزّه.

مرتو أّادت أن تظور خدملوو ميسوذ ملبيرن حبروو مه بين و يسوذ هو فوحص امقتوب  -
 وامكتى...

أعطت مرتو من قتبه ومن تعبوو مكي تظور حبروو فوي أحبرت ك و تريد هي ال ك و يريد  -
 محبوبوو.

 
 بقيت مرتو عتى ام سلوى امبشري ومكن مريم تعوطت عتى مسلوى بخر:

ل وامس وذ، س وذ كت ة امرب. وهعا امس وذ سيلبع بع ل م لتـٍئ من  ست حبوو بوملأمر كرر
ر. وح، مطبرقة كالم امرب: رطوبى م ن يس ع كت ة هللا ويع ل بوو  امرر

إذاً امس وذ هو عومل أسوسير إذ يأتي بوالي ون عتى مثول مريم أمر يسوذ املي س عت وبمنت، 
وامس وذ سيؤدي إمى أن تكون مريم، أخت مرتو، تت يعة ومرستة مترب "هعا امعي س عنوه 

 وّأينوه جئنو نبشركم به".
 ي كننو امقول إنر مرتو أعدت طعوموً مترب في و مريم أكتت امرب.

فعندمو أنصت متشخص أعيد إميه كرامله وأعطيه قي ة... وكم من األطفول في دوّ االيلوم وكم 
امعجزة في بيوت امراحة، يبكون يوميوً ألن ال أحد يس عوم، ميس موم هم ب و يأكتون 

ويشربون بل ب ن ينصت إميوم، ألنه يعطيوم اهل وموً وقي ةً... وكثير من ام شوكل تحلر 
 ب جرد امبوح بوو...

  فوميوم، هل نس ع ألوالدنو؟ وهل األوالد يس عون ألهتوم؟
الً ومكن ي كن أن تكون  عندمو تكون مرسالً سلكون مصتيوً وسلكون خودموً وسلكون ملأمر

خودموً وال تكون مرسالً... فومرب يريدك كومالً ويريد أن تقول مه "كتري مك ألني منك واميك". 
 وك و قول موّ بومس في امرسومة، كلر مو أنقته إميكم من خير وحبر هو من هللا.

 
ل امرعي يأكل من نظرات عيني حبيبه. فومحبر ميس  إن مريم عشقت امرب: فومعوشق هو ام لأمر
بكثرة األفعول امخوّجية، بل بوألفعول امداختية أي بومشعوّ، بومقتب... ف وذا سينفع مو ع تت 

 ام عجزات ومم تكن مي ام حبرة؟
 في امخلوم، عتينو أن نأخع امعبر من خدمة مرتو ومكن أن نحبر ونلأمل ونصتري ك و فعتت مريم.

 كلمة أبونا شربل
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