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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 En ce matin de Pâques, Jean et Pierre ont 

couru jusqu’au tombeau ouvert. Suivons-les. 

Soyons nous aussi les sentinelles du matin qui 

témoignent en ce monde que, malgré les apparences 

qui sont parfois contraires, le Christ est vainqueur, 

et que ceux qui l’aiment, qui croient et qui espèrent 

en lui partagent sa victoire, dès maintenant, et pour 

l’éternité. 

Le Seigneur ressuscité ne demande qu’à enlever de 

nos cœurs la pierre;  la pierre qui nous enferme 

dans les ténèbres.  

En ce jour, nous demandons au Seigneur qu’il fasse 

de nous des ressuscités, des témoins de la Vie qu’il 

donne en plénitude. Qu’il nous donne sa force et sa 

joie pour révéler aux plus pauvres la grandeur de 

son amour. 

Le Seigneur ressuscité nous invite à choisir la vie et 
à nous laisser envahir par l’amour de Dieu. C’est 
ainsi que nous pourrons faire reculer la guerre, la 
violence, la haine, le mépris des autres. N’ayons 
pas peur des forces du mal et de la mort. Dieu a 
ressuscité Jésus d’entre les morts et il nous invite à 
vivre en ressuscités avec lui . 

Joyeuses Pâques à tous.  
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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 de Pâques 

 أحد القيامة الكبير
Épître: 1 CO 15:12-26 

Évangile: St Marc 16: 1-8 
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 "القيامة تفسير أيقونة "أحد 

 إِنَّهُ قَام، َوُهَو لَْيَس ُهنَا"..."•

حدث قيامة الرّب أصاب تالميذ الرّب بالّذهول ويصيب كّل من يتأّمل به 

 بالذّهول أمام محبّة الخالق لنا وغفرانه لنا وفهمه إلنسانيّتنا...

فإن كنت تبحث عن الرّب يسوع في قبره فلن تجده هناك... فهو منذ أسلم 

الّروح على الصليب أضحى حاضًرا في كّل زماٍن ومكان: في كّل عمل 

محبّة، في كّل عمل غفران، في كّل فعل تواضع، في كّل صالة، في كّل 

 عبادة، في كّل مكاٍن يُذكر أسمه أو يمّجد فيه مع أبيه وروحه القدّوس...

بالمعنى التّاريخّي، قام رّبنا مّرة واحدة ولكنّه يقوم في حياة كّل َمن قّرر أن 

 يجعله سيّدًا على حياته وتاريخه عبر اإلتّحاد الدّائم به في الصالة وفي األسرار المقدّسة...

ليست الحياة دوًما صراًعا ما بين الخير والشّر أو ما بين "الصحيح" و"الخطأ"... إنّها أحيانًا 

كتاٌب مفتوٌح على خيارات قد يؤدّي البعض منها إلى مواقف تصيبك بالهول بين أن تصدّقها أو 

 أن تعتبر ذاتك في حلٍم طويل بأحداثه ولكّنه قصيٌر في الوقت والحقيقة!

فمن كان ميتًا بخطاياه وعاداته وضعفه، اليوم هو الوقت المناسب ليضع داخل قبر يسوع كّل ما 

يبعده عنه ويرافق الرّب في مسيرة الكنيسة وفي مهّمة الكرازة بقيامة المسيح وبغلبته على 

 الموت واأللم واليأس...

لم يعاتب الرّب خاطئًا ألنّه خاطئ بل كان على الدّوام ينتظره من بعيد، كاألب المحّب في مثل 

اإلبن الشاطر، ومستعدٌّ ان يشفيه ولو في الخفاء، كالمنزوفة، وأن يستجيب لدعائه كما حصل مع 

 األعمى وأن يقدِّّر صمته المتأّلم كالمخلّع...

هو نفسه اليوم يناديك لتأتي إليه ويضّمك بحبّه... ال يريدك أن تكثر الكالم أو اإلعتذارات أو 

 التبريرات ... بل تعال فقط إليه وضع في قبره ما يعيقك عن أن تتمتّع بهذا القدر من المحّبة!

برمزّية جميلة، نأخذ من القبر بركةً من الّزهور التي وضعناها في يوم الجمعة العظيمة وكأّن 

 الرّب أخذ مع ورودنا أرواحنا الخاطئة وردّها إلينا نقيّة، مقدّسةً و معّطرة بعطر القيامة...

وبرمزيّة أخرى، نضع على الصليب الفارغ وشاًحا أبيض، عالمةً على قيامة الرّب فنستخدم 

 لفائف الكفن )عالمة الموت( و الصليب )عالمة اآلالم( لنعلن قيامة مخلّصنا...

 فما هو اّلذي ما زال يكّفن حياتك الّروحيّة أو يتعبك وتدعوه صليبك؟!

 !تعال وقّدمه للرّب وأعلن بملء الصوت: المسيح قام! حقًّا قام!... وفي حياتي تحديًدا قام

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر مع حامالت 

الطيب والمالك المتشح بياضاً. اعتمدناها ألنها أكثر واقعية 

وإنجيلية. أما الهبوط إلى الجحيم فتأتي الحقاً واستعملت في 

 التقليد السرياني بعد القرن الثالث عشر. 

 األب عبدو بدوي                                                             



 

المالئكة كن في داخل القبر وخارجه أيًضا. لقد تحول القبر كما إلى سماء تشتهي المالئكة أن تقطن فيه 

بعد أن كانت القبور في نظر الناموس تمثل نجاسة، ال يسكنها سوى الموتى والمصابون بالبرص أو بهم 

 األرواح شريرة. ومن يلمس قبًرا يصير دنًسا، ويحتاج إلى تطهير. 

وكأن دخول السيد المسيح إلى القبر نزع عنه دنسه وبقيامته حّوله إلى موضع بركة، يشتهي المؤمنون 

 في العالم كله أن يلتقوا فيه، ويتمتعوا ببركة الحّي الذي قام فيه.

 القديس أغسطينوس

 من أقوال القّديسين





 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

Du 11 au 14 avril 2019  

2076.00$ 

QUÊTE 



 





 
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: 

 

 

25 mai 2019 



 كلمة أبونا شربل
لمسيح قام حقًا قام!ا  

سنتطّرق إلى مشهدين: إنقضاء السبت و موقف   من خالل قراءة إنجيل اليوم
 النساء.

إنقضاء السبت -1  
  نعرف بأّن السبت هو يوم الرّب بالنسبة لليهود.

الرّب الّذي خلق السماوات واألرض وما عليهما... بدأ الخلق من اليوم األول 
وحتى النهار السادس وإستراح في اليوم السابع. وها هو المسيح يأتي في يوم 

األحد، أّول أيّام األسبوع، قائًما من بين األموات ومجدّدًا فينا حياةً مليئة بالرجاء 
 بكونه قهر الموت الّذي كان مصدر الخوف والرعب لجميع الناس...

 هكذا أصبح يوم األحد اليوم األول من بداية الخلق الجديد!
ونحن اليوم مع المسيح خلق جديد، فآدم األّول الّذي أصبح رمًزا لإلنسان الخاطئ 
أضحى مخلًّصا بواسطة آدم الجديد الّذي حّرره مع نسله من تبعات الخطيئة عندما 

  أعطاه الخالص بالتجّسد وبالموت على الصليب وبالقيامة.
وحواء القديمة إستسلمت للخطيئة وللشيطان المجّرب فأتت مريم كحواء جديدة 

 لتسلم نفسها هلل ألنّها بحريّتها أرادت أن تكون "أمة الرب".
وها هي الشجرة التي سبّبت الخطيئة في الفردوس تضحي بالصليب والقيامة 

 شجرة حياةٍ جديدة وأبديّة.
موقف النساء: -2  

 خوف النّساء في هذا النّص يأتي من مصدرين:
المصدر األول هو الخوف من رؤية الجنود لهن، ومنعهن من وضع العطور  -

 على جثمان يسوع
المصدر الثاني هو الخوف من عدم قدرتهّن على دحرجة الحجر عن القبر. -  

المشهد يتبدّل ليصبح خوفًا من الشابّين اللّذين يلبسان البياض في داخل القبر 
 ويؤكدان ضرورة عدم البحث عن يسوع هنا ألنه قد قام.

 ونحن؟
كم وكم من المرات نخجل ونخاف من الظهور أمام أعين الناس كمسيحيين، وكأن 
المسيحي الملتزم أصبح من زمن غابر؟ فالخوف أصبح من خوفًا من آراء الناس 

 ومن إضطهادهم لمن يسعى أن يعيش إيمانه في زمننا!
ولكنّنا ننسى بأّن الذي أقام المسيح يستطيع أن يُقيمنا من خوفنا وبأّن من إستحى 

).10بالرّب أمام الناس سيُستحى به أمام الرب في السماوات )مت   
  بعد عرض هذين المشهدين علينا اإلختيار:

إّما البقاء على مستوى الخلق القديم، أو المضي في مشروع الخلق الجديد؟ -  
إّما البقاء على مستوى خوف النسوة أو وضع الخوف جانبًا؟ -  

 فإذا كانت خليقةٌ جديدةٌ بالمسيح، فتجددوا أنتم.
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