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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 «Une grande foule, nous dit l’évangile, 
prit des rameaux et sortit au-devant de lui» 
La foule avait des palmes et des rameaux   
d’olivier: La palme exprimant la victoire; et 
l’olivier, la paix. Allons devant de Jésus en  
rendant hommage à sa force et à sa tendresse, 
en lui offrant, à la fois, nos victoires sur nous-
mêmes et sur le péché -qui sont en fait ses    
victoires-, et notre paix intérieure qui découle 
de sa paix.                     

«Les gens étendirent leurs manteaux 
sur le chemin.» À l’exemple des habitants de           
Jérusalem, jetons aux pieds de Jésus tout ce qui 
nous colle à la peau: nos possessions, nos   
mauvaises habitudes, nos fausses sécurités, nos 
fausses apparences… et par-dessus tout, nos 
désirs et nos illusions. Que le Roi triomphant 
nous en libère. Que tout ce qui nous est        
précieux Lui soit soumis. 

En ce Dimanche des Rameaux, 
réjouissons-nous, exaltons-Le et élevons nos 
voix vers Lui dans la louange, en criant notre 
«Hosanna»:  

«Sauve-nous, nous t'en prions! », 
«Hosanna…Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur». Amen 
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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 

Dimanche des Rameaux 
 أحد الشعانين

Épître: Ph 1:1-13 
Évangile: St Jean 12: 12-22 
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 تفسير أيقونة "أحد الشعانين"

)آدم وحّواء ( الطبق المغطى -قصة روحية   

سار أحد الملوك متخفيًا... وتجاوز حدود المدينة حتى وصل إلى غابة... رأى حطابًا فقيًرا 
 وزوجته يتحدثان بصوت مسموع وهما يقطعان إحدى األشجار... 

قالت الزوجة: "إن أمنا حواء كانت مخطئة جدًا حين أكلت من الفاكهة المحرمة ولو أنها  -
 أطاعت ما أمر هللا به ما كنا اآلن نشقى ونتعب في هذه الدنيا".

فقال الزوج: "إن حواء قد أخطأت حقًا ولكن أبانا آدم كان يجب أن يكون عاقًًل فًل يخضع  -
إلرادتها ويأخذ منها الثمرة. ولو إنني كنت مكانه واردتي أنِت أن افعل ما فعل ادم لما خضعت 

 لكي وال نفذت كًلمك".

عندئذ اقترب منهما الملك وقال لهما: "يظهر لي أن عملكما هنا متعب وشاق جدًا"، فقاال 
االثنان: "نعم يا سيدي، فنحن نعمل طوال النهار ونتعب كثيرا حتى نحصل على لقمة العيش". 
فطلب منهما الملك أن يتبعاه ووعدهما أن يساعدهما حتى ال يحتاجا إلى عمل واسكنهما قصره 

 وكان يقدم لهما األطعمة الجميلة المنظر...

غير أن الملك أمر أن يوضع دائًما على المائدة طبق ُمغَطَّى، ولم يسمح لهما بكشف غطائه. 
واشتاقت الزوجة أن تعرف ما يحتويه هذا الطبق المغطى ودخلت مع زوجها المطعم ذات يوم 

وامتنعت عن تناول الطعام. ورآها زوجها حزينة مهمومة فسألها عن السبب فقالت "أريد أن 
 تكشف عن هذا الطبق غطاءه لنرى ما فيه"...

 فقال الزوج: "إن هذا مخالف ألوامر الملك".
لكن الزوجة ازدادت اشتياقًا يوًما بعد يوم لمعرفة سر الطبق الُمغّطَّى، حتى أنها هددت زوجها 

بقتل نفسها إذا هو لم يحقق طلبها! فلم يقدر الزوج أن يقاوم إرادتها، فكشف غطاءه فقفز منه 
 فأر واختفى في جحر بإحدى أركان الغرفة.

 و في تلك اللحظة ظهر الملك وسألهما عن الفأر..

فقال الرجل: "يا سيدي لقد أرادت زوجتي أن ترى ما في الوعاء فرفعت الغطاء فقفز الفأر 
 واختفى"..

فقال الملك: "أيها المسكين، ألم تكن وأنت في الغابة تلوم آدم ألنه نَفَّذ إرادة حواء...؟! فلماذا 
وقعت في نفس الغلطة..؟؟!! وقال للمرأة: "وأنِت لقد كان أمامك كل ألوان الطعام الشهي، 

فلماذا طمعت في كشف الغطاء..؟! وهل تَِقل غلطتك عن غلطة حواء..؟! ارجعا إذًا إلى عملكما 
 الشاق في الغابة وال تلوما آدم وحواء مرة أخرى"...

 "طوبى لمن انصرف عن عيوب الناس لينظر إلى عيوب نفسه".

أمام بوابة أورشليم، الشيوخ واقفون واألطفال يفرشون األرض 

بثيابهم وبالسعف واألغصان يستقبلون الملك العظيم راكباً على 

جحٍش إبن آتان، ومن ورائه الرسل. هذا الموضوع تقليدي أيضاً 

ونجده في معظم اإليقونوغرافيات شرقاً وغرباً. تبقى بساطة التأليف 

 بما قّل ودّل هي السائدة في أيقونتنا هذه.

 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  



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
 غريٌب إحتفال الشعانين!

عيدٌ إحتفاليٌّ بإمتياز، يبدأ بالتغاريد وهتافات "المجد هلل! تبارك اآلتي بإسم الرّرب. 
 تبارك ملك إسرائيل،  وينتهي بالّصراخ:إصلبه إصلبه!

 ما بال تلك الجموع تنقلب عليه بين ليلٍة وُضحاها؟ غريٌب أمرها!
اليوم تهتف على أنّه الملك المخلّص، حتّى ولو كان راكبًا على "جحٍش إبن أتان"، 
  ٍ آخذةً من مًلئكِة الميًلد نشيدهم )"المجد هلل!"(، وغردًا ترراه مرجررًمرا دون جررم

 وتستبدله بقاتل ِ القتلة "باراباس"!
كم من باراباس معاصٍر يطلَُق كّل يوم ٍمن سجون خوفنا من الحقيقرة، إلرى سراحرة 
قلوبنا وفكرنا. كم من باراباٍس نبّرره خوفًا من ألسنة اآلخرين، من فقدان المراكرز 
والّشهرة واألصدقاء ، خوفًا من التّهميش، من التخلّي عن اللّذة على جميع أشكالها 
وأنواعها وأهدافها )الفكريَة منها والنفسيّة والجسديّة(، ... كم من بارابراس نرطرلرق 

 اليوم مكان المسيح في حياتنا!
لعمري أّن مثلنا مثل تلك الجموع: " أنت هو الملك على حياتي " ، أقولها لرحرظرة 
تكون األمور على ما يرام، في "واجب" قدّاس األحد،   أو مع الجماعة المصليّة، 
فُهم يسمعون لغتي "الّصلواتيّة" وما من مشكٍل إن ناديته بالحنون والرحوم واألب 
واآلب والمخلّص... ولكن سرعان ما تنقلب األمور رأًسا على عقب حينما أتواجد 
مع جماعٍة " َعْلمانيّة"، ال تعرف منها إالّ "دركبة" حروفها وطنينهرا فري اآلذان، 
ويصبح مسيح القيامة ومخلص العالم، مسيحي الخاص الّرذي أبرتردع لره الصرورة 

 الّتي تًلئمني وترضي الّذين حولي، فًل "يسخرون".
هل أكون إذًا، مع المسيح ساعة أعدّه قويًا بحسب فكري المرحردود الرَهرّش، فريرأتري 
إعترافي به مشروًطا ضمنيًا، ملّونًا بأزرق الّشفاه المسمومة، وبعينين ما رأت من 
دخوله أورشليم الحياة إالّ " الرجرحرش إبرن األتران"؟... هرل أكرون إبرنًرا لره حريرن 
تتعارض مشيئته مع رغبتي وإرادتي فأنقلب عليه وأنرعرتره برالضرعريرف واألخررق 
والّذي ال خير فيه، فأخرجه من حياتي وأركنه في "يوك" مرنرزلري الرقرديرم، ربّرمرا 

 للزينة أو ليوم حاجتي لزريعٍة تُبّرر أفكاري الجهنّميّة؟
اليوم أنا أخاف أن أكون بين تلك الجموع الّتي تحمل أغصران الرزيرترون وترهرترف 
ليسوع الحبيب، وغدًا تطلب صلبه! أخاف أن أكون واحدًا منهم. ربّما من األجردر 
بي، ولو كان ذلك مخزيّا في نظر النّاس، أن أكون بين الهاربين من خطر الرعرالرم 
على أن أنكر مسيحي ال علنًا وال في قرارة نفسي. أخراف أن أكرون برطررس فري 
لحظة أنانيّته الخائنة. أخاف أن أكون بيًلطس الّذي فقد الحكمة في الرترمريريرز بريرن 
الخير والّشر كي ينفذ نفسه. أّما خوفَي األشردّ هرو أن أكرون أحرد أولرئرك الركرهرنرة 

 ورؤسائهم الّذين حكموا عليه بالموت َصلبًا!!!
هذا اليوم هو يوم التأّمل الكبيِر في بداية أسبوع اآلالم، حيث فيه نكتشف ذواتنا 

في شخصيات صانعي موت الحبيب. فإن أردنا حمل أغصان الزيتون، فلتكن 
للهتاف األبدّي بملوكيّة اإلبن المخلّص والوحيد. وإالّ فلنبَق في أزقّتنا ومخادعنا 

 نختبىء من نور القيامة الّتي غلبت، وستغلب الّشر والموت بالحياة األبديّة.



NOS SPONSORS 

 



NOS SPONSORS 
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