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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 "Fils de David, Aie pitié de moi!"      
Bartimée au bord du chemin, l'exclu par       
excellence de la société, lui, l'aveugle, il "voit" 
la véritable personnalité de Jésus, le Fils de  
David, le Messie. Bartimée adresse une prière 
à Dieu, il mendie sa miséricorde. Avons-nous 
la conscience d'être les mendiants d’amour et 
de miséricorde face à Dieu?  

 "Beaucoup le reprenaient pour le faire 
taire…" Jésus venait d'annoncer sa Passion, sa 
mort et sa Résurrection (Mc 10,32-34). Ce 
n'est donc pas le moment de crier ouvertement 
que Jésus est le Fils de David (le Messie). Les    
disciples et la foule ont eu peur pour Lui, et 
pour eux… Parfois, nous agissons comme ces      
disciples, nous avons peur d'annoncer 
ouvertement la Bonne Nouvelle… Confions-
nous    toujours à la Résurrection du Seigneur 
qui nous donne courage et force pour annoncer 
la Bonne Nouvelle du Salut, haut et fort, 
ouvertement et à tout moment.  

 À l'appel de Bartimée, "Jésus s'arrête". 
Jésus prend le temps d'écouter le petit, prête 
attention à l’appel du pauvre ; Jésus 
s’intéresse , s’inquiète et fait tout, pour nous 
sauver.    
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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 

6ème Dimanche du Carême  
La guérison de l’Aveugle 

 األحد السادس من الصوم الكبير : أحد شفاء األعمى
Épître: 2 Co 10:1-7 Évangile: St Mc 10: 46-
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Prédications Carême 2019   

 

 رعية مار يوحنا الرسول

 التاريخ الواعظ الموضوع

آذار  8 األب شربل جعجع الجرأة على اتّباع المسيح  

آذار 51 األب بيار بو زيدان الجرأة على االعتراف بأبوة هللا  

الجرأة على تعلّم الصالة )ماهية 

 الصالة(؟
آذار 22 ديراني-االب ايلي شيت  

الجرأة على التعّرف: من هو الروح 

 القدس
آذار  22 االب دانيال فارس  

نيسان  1 الخوري ريشار ضاهر الجرأة على التضحية من أجل اآلخرين  

نيسان 52 الخوري سامي فرح الجراة على الغفران لآلخرين  

 (03)مزمور "أعّظمَك يا رّب ألنّك نشلتني" 

 2352زمن الصوم 

  مواعظ أيام الجمعة

  يلقيها آباء وكهنة رعايا مونتلاير

“ الصينية”مجموع تقديمات   

21, 22, 23 et 24 mars 2019  

1305.00$ 

QUÊTE 



 تفسير أيقونة "شفاء المخلع"

 قّصة روحيّة

منن عناد ن  سيدي كنت أعمل خادما لدى أحد الميسورين وكان  يقول أحد عمال المنازل:
يستقل سيار   الفارهة كل يوم ..ومن واجبي أن أحيي  بالسالم  ولننننن  كنان د ين د   أن

التحية... وفي يوم من األيام رآني وأنا ألتقط كيسآ في  بقايا طعام، فقد كانت حالتنا صعبنة 
فنظ  إلي متجاهال وكأن  لم يَ  شيئا ...وفي اليوم التالي وجدت كيسنآ فني ننفنم النمنننان 

بنالنمنو نوذ أخن  ن    لتوه، لم أهتنم  ولنن كان في  طعاما م  بآ و طازجا جاء من البائع
وف حت ب  . وكنت كل يوم أجد نفم النيم وهو منينيء بنالن نحنار وحناجنينات النبنينت 
كامية، فننت آخ ه، حتى أصبح ه ا المو وذ رو ينيا. وكنا نقول أنا وزوجتي وأوددي 

كنننت أدعنو لن    ال ي يتصدق عيينا بنيس  كل ينوم !  من ه ا ال جل التقي النقي ال في
 وأوصي أوددي بالدعاء ل .

ذات يوم عيمت أن السيد قد  وفي ... وكث  الزوار ذلك اليوم و كان يوما منتنعنبنا ولنننن   
أ عم ما في   أن ال جل الصالح قد نسني النننينم أو أن أحندا منن النزوار قند سنبنقننني 

وفي األيام التالية لم أجد الننينم، وهننن ا من ت األينام دون أن أراه، منمنا زاد   إلي    
و عنا المادي سوء، وهنا ق رت أن أطالب السيدة بزيادة ال ا ب أو أن أبحث عن عمنل 

  آخ ...

وعندما كيمتها قالت لي باستغ اب :" كيف كان الم  ب ينفيك خالل الفت ة األخي ة وقند 
 صار لك عندنا أكث  من سنتين ولم  شتِك    

 فأخب  ها عن قصة النيم ... سألتني: و من 

متى لم  عد  جد النيم ! فقيت لها بعد وفاة سيدي. وهنا انتبهت لشيء ... هل كان سيندي 
  هو صاحب النيم !

وعيى الفور ق رت بأن  نمل ما بدأه زوجها قبل   فاغ ورقت عينا سيد ي بالدموذ
وفا   وعاد كيم ال ي  إلينا م ة أخ ى إلى البيت وكنت أستيم  بيدي من ابن سيدي ... 

 وكنت أشن ه فال ي د عيي  ف ات م ة شن    بصوت م  فع ف د عيي وهو يقول : 

 ال تؤاخذني فأنا ضعيف السمع كوالدي!

 نشعر وال نسأل وال نستفسر!!!ال كم نسيء الظن باآلخرين ونحن 

طيما ب طيما، أعمى أريحا يقت ب من السيّد ال ي ييمم 
عيني  مباركاً وشافياً.  دخل ه ه األيقونة في سيسية العجائب 

 التي ذك ناها سابقاً، من حيث وحدة التأليف والم اجع.

 األب عبدو بدوي





 





 

 





 
SCHEDULE OF PREMIUMS  

FAMILY PLAN 

SCHEDULE OF PREMIUMS  
INDIVIDUAL PLAN 



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 14h00 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.  



 -أسماء في السماء 

 نيسانشهر 

   : ميرم المصرية التائبةاليوم الأول

   : الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيهاليوم الثاني

   : البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثالث

   :الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع 

   : القديس روبرتوساليوم الخامس

   : افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس

   : فلافيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع

   :الشهيد برلام وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن 

   :القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس الأولاليوم التاسع 

   : القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر 

   برحوفيوس  : الشهيد أنتيبا الأنبااليوم الحادي عشر

   : الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عشر

   : البار زوسيمااليوم الثالث عشر

   :أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوساليوم الرابع عشر

   : سابا الشهيد والبابا سوتيروساليوم الخامس عشر

   : البارة أناسيمااليوم السادس عشر

   : البابا أغابيتوساليوم السابع عشر

   : البارة تاسيا التائبةاليوم الثامن عشر

   : البار تيمون الشماساليوم التاسع عشر

   : البار نتنائيل الناسكاليوم العشرين

   : البابا بيوس الأول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والعشرون

   : القديس تاودورس السيكاوياليوم الثاني والعشرون

   : القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعشرون

   : القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعشرون

   : مرقس الانجيلياليوم الخامس والعشرون

: الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس اليوم السادس والعشرون

   الأول

   : القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعشرون

   : الشهيدين ياسون وسوسيبتروساليوم الثامن والعشرون

   : القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون

: القديس يعقوب الرسولاليوم الثلاثون  



INTENTIONS DES MESSES 

Samedi 06 avril à 18:30                                  P. Charbel Geagea 

À l’intention des enfants de notre paroisse. 

Dimanche 05 avril à 11:00                             P. Charbel Geagea 

Messe avec rite de l'encens pour le repos de l'âme de Jamal Ba-
jjani (40 jours) à la demande de ses enfants.  

Jeudi  11 avril à 18:30                                    P. Charbel Geagea 

À l’intention  des Martyrs Chrétiens . 

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: 

13 avril 2019 

25 mai 2019 



 كلمة أبونا شربل
        

في ه ا األحد نتأمل بأعمى أريحا، المع وف باسم  وساللت ، وه ه حالنا امام هللا ال ي يع فنا 
 ولسنا منسيين، انما يع فنا ألننا فيض حب  في العالم.

 حال إبن طيما أنه: 
 أي ان  عيى هامش الحياة، د دور ل  ود منانة َكاَن َجاِلًسا َعلَى َجانِِب الطَّريق: •

إجتماعية وبسبب عماه فهو خارج معادلة الحياة وه ه حال كل من أعمت السيطة والشهوة 
بصي    وظن نفس  في قيب الحدث إذ ب  سينتشف أن  أعمى وعيى قارعة الط يق. والحل 

"يَا يَُسوُع ٱْبَن َداُوَد الوحيد دست جاذ منانت  ودعو   هو أن يسمع صوت يسوذ ويطيب من  
" أي أن يُدخي  إلى رحم الحياة أي رحم هللا وي يق  من جديد. نعم عيي  أن يعود إلى ٱْرَحْمنِي!

 يسوذ ويص خ
 إن  ادص ار عيى الشفاء،"ٱْنتََهَرهُ أُنَاٌس َكثِيُروَن ِليَْسُكت، اما هو َكاَن يَْزَداُد ُصَراًخا":    •

إن ص اخ  هو دليل عيى إيمان  وثقت  بمن يص خ إلي . فبال غم من فقدان  بص ه إد أن  لم يفقد 
صو   ولسان . وه ه حالنا عندما  فقدنا الظ وف إمنانية المواجهة ألي سبب كان ولنن عيينا 
أن د نستسيم ونبقى مصغيين منتظ ين ف صة العودة الى حالنا األول، أبناء الن امة والح ية. 
فاألعمى لم يستسيم لنقص  وه ا درسنا اليوم أن د نبقى م  هنين ومسجونين بظ ف أو موقف 

 يعمينا عن الحقيقة ويع قل مسي  نا مع الجماعة. 
 ه ا األعمى يسمع الجميع والجميع يم  من أمام  ولنن ليم ل  آث  بين األقدام عيى •

الط يق، ومنا من يظن أن  يحبط إيقاذ الحياة ومتحنم بزمام أمور حيا  ، إد أن  سينتشف أن 
ليم ل  بين اثار األقدام أي أث  أي ليم ل  منانة في مش وذ ال الص إد إذا كان متشبثاً بحب 

 الحياة واديمان بيسوذ. 
 . إنها لشجاعة  أن ي  جفَطَرَح األَْعَمى ِرَداَءهُ، وَوثََب وَجاَء إِلى يَُسوعوهنا أ ي الوقت  •

األعمى من م بئ  أي ردائ ، وما أكث  ال ين ي تبؤون بزيهم وم كزهم وهم عاجزين عن 
النظ ، ولنن متى كنا مؤمنين بيسوذ ونع ف صو  ، نستعيض عن النظ  باإلصغاء ونتبع 
صوت ال ب بين أصوات النثي ين وبال غم من عمائنا وبفحل ثقتنا ب  وبنعمت  ن كض نحوه 

 حتى لو كنا غي  قادرين عيى رؤية  حاريم األرض. 
"َماذَا دن  كيف يمنن ألعمى أن ي كض لو لم ينن واثق بال ي يدعوه وال ي سيسأل    •

 تُِريدُ 
وهنا سينون التحدي النبي  أي أن أع ف ماذا أريد من يسوذ، وهل أع ف أَْن أَْصنََع لََك؟": 

ل ا د بد لنا أن نع ف أن  "إِْذَهْب! إِْيَمانَُك َخلََّصَك"إمنانية يسوذ! هنا سنسمع يسوذ يقول 
إيماننا هو ال ي يشفينا. أي ثقتنا بال ب هي األساس في الشفاء ومن ثم  أ ي لمسة يسوذ لتثبّت 
الشفاء. إن الفعل األول والدافع األول ليشفاء هو إيماننا بيسوذ ابن هللا الحي، ثانياً، ثقتنا بأنفسنا، 

 وثالثاً عيشنا لحقيقة دعو نا ورسالتنا كأبناء هللا.
 وِلْيَوْقت عاد بص ه وَراَح يَتْبَُع يَُسوَذ في الطَِّ يق: وهنا يأ ي الموقف األصعب بعد  •

الشفاء، حيث ي تيط شعور المفاجاة مع ال جل  ومن ثم يأ ي شعور ادح اج لعدم مع فتنا كيف 
نشن  يسوذ. فأمام الشفاء والجموذ وال جل وادح اج ق ر المبص  أي يتبع يسوذ أي أن 

 يغيّ  مسيك حيا   وبدل الشن  بالنيمة والهدية أصبحت حيا   ع بون شن . 
 وأخي اً من موقف األعمى، ال ي يت يّل العالم حسب رغبت  وكما يتمناه: وما أكث  ال ين •

يعيشون العمى ويت يّيون الظ وف كما يتمنونها وي يدونها أو كما   دم مصيحتهم منتفين 
ببعض العطايا التي  ُعطى ليشحاذ، يستعطي حب الناس واهتمامهم و شجيعهم واهتمامهم، إلى 
موقف المبص  المؤمن والثائ  عيى كل ظ وف حيا   نازعاً عن  كل األغطية والجاري وراء 

 يسوذ ال ي يشفي  وهنا الجمال والعظمة بحيث أن عيناه انفتحتا عيى وج  يسوذ.
 

دعوتنا اليوم أن نثور على الضعف والنقص الذي فينا وال نستسلم لمقولة أننا  
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NOS SPONSORS 

 



NOS SPONSORS 

 


