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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 

Dieu a parlé. A travers l'histoire d'Israël, dans 
le message des grandes-figures prophétiques de 
l'Ancien Testament, Dieu a donné sa Parole. Il a 
parlé par les prophètes, les rois, ses envoyés. 

A la fin de cette longue histoire de foi, Dieu 
nous parlé plus fortement encore en Jésus, Verbe fait 
chair " qui porte l'univers par la puissance de sa 
parole" (hé 1.3) Noël Dieu qui parle par son Fils. 
Avec Jésus tout a été dit, révélé. Mais cette Parole de 
Dieu a désormais à vivre à travers des témoins qui 
l'annoncent. L'accueillir, la transmettre: c'est. la 
mission de ceux et celles qui se préparent à célébrer 
Noël. 

Dieu a parlé. Hier, c'était Jean Baptiste c'est-à-
dire Dieu qui fait grâce, qui fait tressaillir de joie dès 
le sein de sa mère, il a convoqué la foule des captifs. 
Celui qui se nourrit de rien, sa parole est comme feu. 
Il fait entendre une promesse de bonheur. Il voit se 
lever un avenir à notre monde. Il appelle à se 
convertir à là joie. 

Dieu a visité son peuple. Marie en fut le 
chemin. Dans le plus petit des clans du peuple élu, 
est né le roi qui doit régner jusqu'au extrémité du 
monde. De Marie, nous retenons que son histoire 
avec Dieu, sa liaison avec Dieu, fut une floraison de 
joie et de simplicité. Elle a donné au Fils de Dieu son 
corps, sa chair pour qu'il se livre à Dieu. 
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www.paroissestjeanlapotre.ca 
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Téléphone: 
 

514-437-7755 
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Paroisse Saint Jean L’Apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 AM 

Jeudi 18:30 (Chapelet, Messe, Adoration) 

Samedi 18:30 
 

Bureaux ouverts:  
 

du lundi au samedi 
de 10h00 à 17h00 

La Généalogie du Seigneur 
 أحد النسبة

Épître Eph: 1:1-12 
Évangile:  St Mt 1:1-17 
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 "أحد النسبةتفسير أيقونة "

هذه األيقونة هي من تأليفنا الشخصي، ومن وحي بعضعا األيعقعونعا  

البيزنطية اإلنطاكية وبضا المنمنما  الرومنسكية والعوعو.عةم تعمع  ع  

يس ى متكئا على جنبه، يحم  بيده اليسرى الكتاب العقعا:ع و "ويعخعر  

د، يعمعتعد  فرع من جذع يس ى" ومن ورا:ه العذعذع العذف افعرر معوريعا

بشك  دا:رف حول والدة هللا االيليذية الطابع،، العحعامعلعة بعالشعريعانعيعة 

أسماء األباء من يس ى وداود حتى يوسف رج  مريم التي معنع عا ولعد 

 يسوع 

، في َمِدينَِة َداُود  ب   ُوِلَد لَُكُم ٱليَْوَم ُمَخل ِص، ُهَو ٱلَمِسيُح الرَّ

ميالد اإلله في مذود دليل على تواضعه وصبره وطول أناته وحلمه ورحمته. 

فهو يريد خالص الخطأة واألشرار ال هالكهم. ولذلك ال يثور أمام شرور 

البشر، ولو بدا في نظرنا غائبًا أو أصّم أو ضعيفًا. إنّه سّر هللا غير المدرك 

: 22)رؤيا ” تعال أيُّها الربُّ يسوع“الهتاف: -والصعب غوره. فيبقى الدعاء

20.( 

المذُد هلل في الضلى، وعلى “بظهور جوق المالئكة يسبّحون ويهتفون: 

هي ليتورجيا السماء تنشد ” األرض السالم، والرجاء الصالح لبني البشر

هذا اليوم يوم الرّب المميَّز عن جميع األيام. فيه أبواب السماء مفتوحة 

للبشرية جمعاء. هذا يحصل كّل يوم أحد، وكّل يوم الرّب. هذه الليتورجيا 

السماوية تجد صداها في ليتورجيا كنيسة األرض، وبخاّصة ألنّها تردّد نشيد 

 المالئكة في بداية القداس والصلوات.

، هو ”وعلى األرض السالم”يتّم ويتجدّد. “ فالمذد هلل في الضلى“هذا النشيد هو طريق اإليمان والملكوت: 

السالم الذي تتقبّله شعوب األرض، باستقبالها الرّب اآلتي ليمنحها النصر على العنف والنزاع، على الخطيئة 

هللا معنا في كّل دروب -هو الثبات في اإليمان بأّن عمانوئيل” والرجاء الصالح لبني البشر“والّشر والموت. 

حياتنا، فال يأس وال قنوط، ال خوف وال تراجع. نحن بدورنا نمّجد هللا، عندما ننشر السالم، ونزرع الرجاء 

 في القلوب.

وألّن الرعاة قَبلوا البشرى وشاهدوا بأّم العين، راحوا يخبرون بفرح عن كّل ما سمعوا ورأوا بشان هذا 

الطفل. إنّهم أّول المبشرين بالمسيح، وأّول المرسلين. فتعّجب كّل الذين سمعوهم. ما يعني أّن بشارتهم دخلت 

في قلوب السامعين؛ وفعلت فعلها. فالبشارة تنجح دائًما في الدخول إلى قلوب الناس المهيّأة لها مثل األرض 

 الصالحة التي تتقبّل الَحب، فيثمر.

أما مريم فكانت تحفظ كّل هذه األمور في قلبها، وتتأّمل فيها بهذا تبلغ مريم المرحلة الثالثة من اإليمان اي 

التأّمل بعد البشارة وقبولها، وبعد اختبار اإليمان من خالل العمل به. البشارة قبلتها بإيمان من المالك 

 جبرائيل، وتطبيق اإليمان عاشته في زيارتها إلليصابات للخدمة.

النور الذي يخرق  –. هو المسيح  ”أشرق مذُد الرب في يلب ظلمة اللي “عند ميالد ابن هللا انسانًا 

الظلمات: يمحي الكآبة والحزن واليأس، ويحرر أسرى الذات وأسرى البشر. نوره يُشعل االيمان، وينعش 

ا، وعلى الساكنين في بقاع الظالم :”الرجاء. فتّمت نبوءة آشعيا ا عظيمد الشضب السالك في الظلمة أبصر نورد

 (. 1: 9)أش ” أشرق علي م نور

 األب عبدو بدوف



Pape François -  الميالدو المفاجآ  التي يحب  ا هلل 

أيّها اإلخوة واألخوات األعّزاء، صباح الخير!   
بعد ستّة أيام يحّل عيد الميالد. تذّكرنا األشجار والزينة واألضواء في كّل مكان أن هذا العيد يعود أيًضا هذا العام. وتدعو آلةُ 
الدعاية أيًضا إلى تبادل الهدايا الجديدة دوًما كي نفاجئ بعضنا البعض. لكن أسأل نفسي: هل هذا هو العيد الذي يُرِضي هللا؟ 

 أّي عيد ميالد يتمنّاه، أيّة هدايا ومفاجآت؟
لنلِق نظرة على أّول عيد ميالد في التاريخ كي نكتشف ذوَق هللا. كان ذاك الميالد األّول في التاريخ مليئًا بالمفاجآت. نبدأ مع 

ا. ويتابع مع يوسف، الذي يُدعى ليكون أبًا  مريم، التي كانت خّطيبة يوسف: يأتي المالك ويغيّر حياتها. ومن عذراء تصبح أمًّ
يصل في الوقت غير المتوقّع، أي عندما كان مريم ويوسف خّطيبين، وال  -مباغتة–لطفٍل دون أن يكون هو والده. االبن الذي 

يمكنهما المساكنة ووفقًا للقانون. إزاء الفضيحة، ووفق أعراف ذلك الزمن، كان يجب على يوسف أن يطلّق مريم ويحافظ 
ا، على حساب فقدان  على سمعته، لكنّه وبالرغم من أن ذلك كان من حقّه، هو يدهشنا: كيال يؤذي مريم فّكر في طالقها سرًّ

سمعته. ثّم مفاجأة أخرى: هللا، في حلٍم، يغيّر خططه ويطلب منه أن يأخذ مريم إلى بيته. وبعد أن ُوِلدَ يسوع، عندما كانت لديه 
خططه للعائلة، قيل له في الحلم مّرة جديدة أن ينهض ويذهب إلى مصر. باختصار، إن عيد الميالد يحمل تغييرات غير 

متوقّعة في الحياة. وإذا أردنا نحن أن نعيش عيد الميالد، يجب أن نفتح قلوبنا وأن نكون مستعدّين للمفاجآت، أي لتغييٍر غير 
 متوقّع في الحياة.

  
-ولكن المفاجأة األكبر تأتي ليلة عيد الميالد: العلّي يصبح طفاًل صغيًرا. الكلمة اإللهيّة رضيع  infante وهذا يعني حرفيًّا  -

)في اللغة الالتينيّة( "غير قادر على الكالم". الكلمة اإللهيّة أصبح غير قادر على التكلّم. الستقبال المخِلّص، لم تحضر 
سلطات ذلك الزمن أو ذلك المكان أو السفراء: كاّل، إنما الرعاة البسطاء الذين فاجأتهم المالئكة وهم يعملون أثناء الليل فذهبوا 

مسرعين. من كان يتوقّع ذلك؟ عيد الميالد يعني االحتفال بجديد هللا، أو باألحرى هو االحتفال باهلل غير المعهود، الذي يقلب 
 منطقنا وتوقّعاتنا.

االحتفال بعيد الميالد يعني بالتالي الترحيب بمفاجآت السماء على األرض. ال يمكننا أن نعيش "أرض أرض"، بعد أن 
أحضرت السماء جديدها إلى العالم. فعيد الميالد يفتتح عهدًا جديدًا، حيث ال نخّطط للحياة، بل نمنح أنفسنا. حيث ال يعيش أحد 

معنا، الذي يعيش معنا، والذي يسير معنا. أن -بعدُ لنفسه، وفقًا لمزاجه، إنما يحيا هلل؛ ومع هللا، ألّن هللا منذ عيد الميالد، هو هللا
نحيا عيد الميالد يعني أن نسمح له بأن يهّزنا من خالل جديده المذهل. ال يقدّم عيدُ ميالد يسوع دفَئ مدفأة ُمَطمئٍِن، بل رجفةً 

إلهيّة تهّز التاريخ. عيد الميالد هو انتصار التواضع على الغطرسة، والبساطة على الوفرة، والصمت على الصخب، والصالة 
 على "وقتي"، وهللا على الـ "أنا".

االحتفال بالميالد هو التشبّه بيسوع، الذي أتى إلينا نحن المحتاجين؛ هو االنحناء على المحتاجين ِمن بيِننا. هو التمثّل بمريم: 
نثق باهلل، نطيعه، حتى دون أن نفهم ماذا سيفعل. االحتفال بالميالد هو التمثّل بيوسف: النهوض لتتميم مشيئة هللا، حتى لو لم 

يكن وفقًا لمخططاتنا. القدّيس يوسف هو مدهش: فهو ال يتكلّم أبداً في اإلنجيل: ال توجد كلمة واحدة ليوسف في اإلنجيل؛ 
والرّب يكلّمه في الصمت، يكلّمه في نومه. عيد الميالد هو تفضيل صوت هللا الصامت على ضجيج االستهالكية. إذا استطعنا 

الصمت أمام مغارة الميالد، فإن عيد الميالد سيكون مفاجأة لنا نحن أيًضا، وليس شيئًا سبق ورأيناه. أن نبقى بصمت أمام 
مغارة الميالد: هذه هي الدعوة، لعيد الميالد. خذ بعض الوقت، واذهب أمام مغارة الميالد وابق هناك بصمت. إفعل هذا 

 وستسمع، وسترى المفاجأة.
  

ولكن لسوء الحظ، يمكن للمرء أن يخطئ االحتفال، ويفّضل أشياء األرض المعتادة على جديد السماء. إذا كان عيد الميالد 
مجّرد حفلة تقليديّة جميلة، حيث نكون نحن في المحور، وليس يسوع، فسوف تكون فرصة ضائعة. من فضلكم ال نسمحّن بأن 

، 1 )يويصبح عيد الميالد دنيوّي! ال نضعّن جانبًا الذي نحتفُل بِه، كما كان آنذاك، عندما "جاَء إِلى بَيتِه؛ فما قَبِلَه أَْهُل بَيتِه" 
(. نركض في 33، 21(. لقد حذّرنا الرّب منذ إنجيل المجيء األول، طالبًا أاّل يثِقَل قُلوبَنا "التََشتُُّت وُهموُم الَحياةِ الدُّنيا" )لو 11

هذه األيام، ربّما كما لم نركض أبدًا خالل العام. لكن هذا عكس ما يريده يسوع. نلوم األشياء الكثيرة التي تمأل أيّامنا، والعالم 
الذي يمضي بسرعة. ومع ذلك، لم يَلُم يسوعُ العالم، بل طلب منّا أاّل ننجرَّ خلفه، وأن نسهر في كّل لحظة ُمَصِلّين )را. آية 

33.(  
سوف يكون هذا العيدُ عيدَ الميالد إذا منحنا، مثل يوسف، فسحة للصمت. وإذا قلنا هلل، مثل مريم، "ها أنا"؛ وإذا كنّا، مثل 
يسوع، قريبين من أولئك الذين هم وحدهم. وإذا خرجنا، مثل الرعاة، من أسوارنا كي نكون مع يسوع. سوف يكون عيد 

الميالد، إذا وجدنا النور في مغارة بيت لحم الفقيرة. ولن يكون عيد الميالد إذا بحثنا عن وهج العالم المتأللئ، وإذا لهثنا خلف 
 الهدايا والوالئم، دون أن نساعد على األقّل رجالً فقيًرا، يشبه هللا، ألن هللا، في عيد الميالد، جاء فقيًرا.

أيّها اإلخوة واألخوات األعّزاء، أتمنّى لكم عيد ميالد سعيد، ميالد غنّي بمفاجآت يسوع! قد تبدو مفاجآت غير مريحة، ولكنّها 
ذوق هللا. إن عانقناها، فسوف نقدّم ألنفسنا مفاجأة رائعة. لقد أخفى كلٌّ منّا في قلبه القدرةَ على المفاجأة. فلنسمح ليسوع بأن 

 يفاجئنا في عيد الميالد هذا.

“ الصينية”مذموع تقديما    

 16 Décembre 2018 - 565.00$ 

Quête 



Activités Paroissiales 
 

LUNDI:  
 

• Chorale des adultes à 19h00, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

• Réunion des Dames  de 19h00 à 20h30, à la Salle  St-David. 

• Formation Chrétienne, chaque dernier mercredi du mois, de 19h30 à 21h00,  
à la Salle St-David. 

 

JEUDI: 
 

• Chapelet à 18h30, à l’Église. 

• Messe  à 19h00 ,à l’Église. 

• Adoration Eucharistique à 19h30, à l’Église. 

 

VENDREDI: 
 

• Réunion des Scouts de 19h00 à 21h00, à l’École. 

• Groupe Familial, chaque 15 jours, à 20h00 

 

SAMEDI: 
 

• École Arabe de 13h00 à 15h30, à l’École. 

• Catéchèse et Première Communion  de 15h30 à 17h00 ,à l’École. 

• Activité (5-12 ans) de 17h00 à 18h15, à l’École. 

• Activité (13-17 ans) de 18h30 à 20h30, à l’École. 

• Messe à 18h30, à l’Église 

 

DIMANCHE : 
 

• Messe à 11h00, à l’Église.  



Évènements  

NOUVEL  AN 2019  

 

La paroisse Saint Jean l’Aptre  

vous donne accès à la salle )St David) pour fêter le Nouvel an.  

À votre disposition des tables pour un max. de 120 personnes.  

Le prix est de 20$ par personne. 
 

Inclus: 

  Tables avec nappes et ustensiles, 

Décoration de la salle 

Musique avec DJ 

Permis d’alcool 

Apporter votre bouffe, dessert, alcool, cotillons, etc. 

Pour la reservation: 514 999-7095 

Premier arrivé premier servi 



Intentions des Messes 

Samedi       à 18h30                                        P. Elie Chit-Dyrani 

Dimanche  à 11h00                                   P. Charbel Geagea 

Jeudi           à 18h30                                                                       P. Charbel Geagea 

 

Messes à l’intention de nos enfants 

 

 

 

 

Une messe sera célébrée les samedis suivants à 18:30 à l’intention des 
enfants de notre Paroisse; 

 

19 Janvier 2019 

 

9 février 2019 

 

13 mars 2019 

 

13 avril 2019 

 

25 mai 2019 

 



 عظا  الميالد 

  
 

 في عالم يبحث عن الحياة، المضنى، والدلي م 
في عالم سقطت ك  المضايير، وانضدم المضنى، البد من إعادة تصويب 

 المسار، لذا نصل ي هذا الضام سا:لينو
 
 

  )2)متى أين ُوِلَد المسيح ؟ 
 
 

 فأجابت وكانون األول و نسأل مريم المذدلية أين ومتى ُوِلَد يسوع؟  15السبت 

كانون األول و نسأل مار فرنسيس األسيزف و ماذا يضرف عن والدة يسوع ؟  16األحد 

 فأجابنا و

ت والدة يسوع ؟  فقال و 17االثنين   كانون األول نسأل بطرس الرسول و متى تم 

 كانون األول سألنا بولس الرسول و أين ومتى ولد يسوع؟  فأجابو 18ال الثاء 

  كانون الول نسأل يوحنا الرسولو اين ومتى ولد يسوع؟  فأكد لناو 19األربضاء 

  كانون الول سألنا لضازرو أين ومتى  ولد يسوع؟   فقالو 20الخميس 

  كانون األول نسأل يوسف السؤال عينه فأجابو 21الذمضة 

كانون األول  سألنا يوسف البتول ماذا يضرف عن والدة يسوع؟  فأخبرناو  22السبت 

 )البرارة(

  كانون األول  سألنا مريم الضذراء كيف ولد  يسوع؟   فأجابتو 23األحد 



 يص ة روحي ة

 شجرة الميالد المنحنية

 

قيل أنه فى حقل غرست فيه أشجار الكريسماس جاءت حمامة تطلب من األشجار أن تقيم عشاً 
بين أغصانها لتبيض، ولكن اعتذرت لها األشجار بأن وجود العش فيها سيفسد منظرها ويفقد 

 جمالها، فال يقتنيها أحد ويزينها باألنوار فى عيد الميالد المجيد.
 بين كل األشجار وجدت شجرة واحدة صغيرة نادت الحمامة وسألتها عن طلبها ورحبت بها.

ففرحت الحمامة بالشجرة المحبة إلضافة الغرباء، والتى ال تطلب ما لنفسها بل ما هو 
 لآلخرين.

 ”وما هى طلبتك مقابل هذه الضيافة الكريمة؟“سألتها الحمامة: 
 ”وجودك بين أغصانى هو أجرتى، فإننى أجد راحتى فى راحة اآلخرين“أجابت الشجرة: 

 ففرحت الحمامة وبدأت تقيم عشها بين أغصانها.
في حنو لتحمى الحمامة وبيضها من  جاء الشتاء قارصاً جداً، فأحنت الشجرة الجزء العلوي

 البرد. وبقيت الشجرة منحنية حتى فقس البيض وكبر الحمام الصغير وطار.
حاولت الشجرة أن ترفع الجزء العلوى منها لتكون مستقيمة، ولكن بعد هذه الفترة الطويلة لم 

 يكن ممكناً أن تفعل ذلك، بل بقيت منحنية.
حل فصل ما قبل عيد الميالد، وجاء التجار يقطعون أشجار الكريسماس، وكان كل تاجر يعبر 
بالشجرة المنحنية يرفض أن يشتريها، تألمت الشجرة جداً بسبب رفض كل التجار أن يقتنوها، 

 فإنه يأتى عيد الميالد وتتزين كل األشجار أما هى فتبقى بال زينة..!
 ”هل أخطأت حين انحنيت ألحمى الحمامة وبيضها؟“بدأت تتساءل: 

الحب الذى قدمته هو الزينة التى تفرح قلب مولود المزود. إننى لن “وكانت اإلجابة فى داخلها: 
 ”.أندم قط على عمل محبة صنعته

بعد أيام قليلة جاء رجل كان قد اشترى بيتاً حديثاً ويريد أن يغرس شجرة فى حديقته. فمر هذا 
الرجل بالحقل فوجد أنه قد قُطع الجزء العلوى من كل أشجار الكريسماس ولم يبقى سوى هذه 

الشجرة المنحنية. فأعجب بها واشتراها، عندئذ اقتلعت هذه الشجرة بجذورها وغرست فى 
 الحديقة األمامية للمنزل الجديد.

 قام الرجل بتزيين الشجرة ففرحت وتهللت.
وإذ مر العيد جفت كل األشجار المقطوعة وألقيت في القمامة، أما الشجرة المنحنية فبدأت 

 جذورها تدب فى األرض الجديدة وتنمو على الدوام.
وكان صاحبها يزينها فى كل عيد للميالد وفى كل مناسبة سعيدة. فكانت الشجرة تتغنى كل يوم 

 بتسبحة المحبة وتختمها بعبارة:

 



 كلمة أبونا شرب  

  أحد النسبة

 

في األحد الذي نحتفل به مباشرة قبل عيد الميالد، نقرأ مطلع إنجيل القدّيس متّى، حيث 
يستعرض لنا الكاتب نسب يسوع، منذ ابراهيم، وصوالً إلى يوسف خطيب مريم، التّي ُوِلدَ منها 

 يسوع.
غالبًا ما يسأل البعض عن جدوى هذه القراءة، سيما وأنّنا نسمع أسماًء تتردّد، نعرف بعضها، 

 ونجهل معظمها.
في الواقع، إّن لقراءة هذا النّّص جملة مقتضيات. لعّل أبرزها، واألكثر بداهة، هو الّردّ على 
المشّككين بطبيعة يسوع البشريّة. فالنّّص يؤّكد أّن يسوع هو إله حّق، وفي الوقت نفسه، هو 

إنسان حّق: هو إله مولود من مريم بقّوة الّروح القدس، وفي الوقت نفسه، هو إنسان ينتمي إلى 
 ساللة بشريّة معروفة، ال يمكن التشكيك بها.

 لكّن الملفت، هو اختراق نسب يسوع بخمس نساء، هّن:
 تامار كنّة يهوذا ابن يعقوب؛ -
 راحاب زوجة سلمون؛ -
 راعوت زوجة بوعز ابن راحاب؛ -
 بتشابع زوجة أوريّا؛ -
 ومريم خطيبة يوسف. -

وجميعهّن، دون مريم، أجنبيات، غريبات عن العهد؛ في حين أّن تحديد النّسب في المجتمع 
 الّشرقّي، لطالما كان يقتصر على الذّكور فقط، دون اإلناث.

  
ثّمة قاسم مشترك بين النّساء األربع، وهو أنّهّن كّن وثنيات، خاطئات، من خارج "شعب هللا". 
ومع ذلك، كان لهّن الفضل في استمرار نسل ابراهيم. وبذلك، هيّأ هللا في أذهان شعبه المؤمن، 

 أّن للوثنيّين والخطأة دور هام في تدبيره الخالصّي، إذا ما عادوا عن خطيئتهم وآمنوا.
نالحظ أّن عدد النّساء هو أربعة، وهو العدد الذي يشير في الكتاب المقدّس إلى جهات العالم 

األربع. فنستخلص أّن جميع البشر، الموّزعين في األقطار األربعة، معنيّون بمشروع هللا 
 وتدبيره، كّل على طريقته، وكّل بحسب ما نال من نعم ومواهب.

ومع مريم، أصبح عدد النساء خمسة، وهو عدد أسفار الّشريعة، التي اكتملت بيسوع، الذي 
 تّمم، ويتّمم كّل نقص بشرّي.

كانت الّشريعة تبّرر الوسيلة من أجل بلوغ الغاية، تماًما كما فعلت النساء األربع، اللّواتي لجأن 
إلى الحيلة، من أجل اإلبقاء على حياتهّن. أّما مع مريم، فقد قلب يسوع كافّة موازين الّشرائع 
البشريّة التي كانت تقول أّن الغاية تبّرر الوسيلة، وأقام عهدًا جديدًا، فيه تتوازن الوسيلة مع 

 الغاية، لينهض باإلنسان دون هالك أحد.
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