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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

13e Dimanche de la Pentecôte
Épîtres : Co 1 3:1-11
Évangile: St Luc 8:1-15

Le Christ Semeur. Dieu n’est jamais
statique. Il n’y a pas un instant où Dieu ne
travaille à me rapprocher de lui. Le Christ
sème constamment ses paroles en mon
cœur. Les inspirations, les lumières, les
enseignements et les bons exemples que je
vois dans les autres représentent l’effort
continuel du Seigneur pour me faire porter
des fruits de sainteté. La semence que
Dieu place en mon âme a le pouvoir de
croître d’elle-même et de porter beaucoup
de fruit. Tout ce que je dois faire est de lui
donner la place de grandir.
Père, cultive toi-même la terre de nos
cœurs et de nos histoires pour que nous
puissions être bien disposés à recevoir en
nous la
présence divine de ton Fils.
Que nous sachions accueillir avec
reconnaissance la semence de sa Parole
pour qu’elle porte en nous un fruit de vie
éternelle
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École

تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"
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
نار فوق الرؤوس.
أشجار الجنة ،ويخرقه الروح بشكل حمامة تتوزع السنة ٍ
هذه العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية
ومدرجّة في العنصرات الالحقة في االيقونوغرافيا المسيحية.
األب عبدو بدوي

قصة روحية  -الدواء اإللهي
الخصائص :تركيبة عجيبة اندهش منها كثيرون ،وقد ال يصدقها العقل البشري ،اكتشاف جديد وقديم
لعالج األمراض المستعصية ،تركيبته نافعة للكبار والصغار ،للرجال والنساء ،في كل زمان ومكان.
دواعي اإلستعمال :يستخدم هذا الدواء للتخلص من األعراض و األمراض التالية :الشعور باليأس,
الكآبة ،اإلحساس بالفشل ،الحزن الشديد والدموع الغزيرة والمحبوسة ،إنحناء النفس تحت ضغوط
الحياة ،الشعور بالتعب جراء األحمال الثقيلة ،القلق و األرق ،وخز الضمير وعقدة الذنب ،قُصر
البصيرة وفقدانها ،عدم الشعور بطعم الحياة ،الخوف من الموت ،اإلنتحار ،التسمم بلدغة األفاعي غير
المرئية ،وهو من أنجح األدوية في التخلص من إدمان السجائر ،الخمور ،والمخدرات .
ألية التأثير :إن هذا الدواء يصل إلى األعضاء المصابة ،حيث ال تستطيع األدوية التقليدية القيام بهذه
الفاعلية ،فيستبدل اليأس بالرجاء ،والكآبة والحزن بالفرح واإلبتهاج ،والفشل بالنجاح ،ويعطي صالبة
للنفس برغم من ضغوط الحياة ،يرد النفس وينعش الروح ،يرفع األحمال وله القدرة على إعادة
البصيرة ،يوقف األرق والقلق ويعطي الجسم النوم براحة وسالم ،وهو ترياق ضد سموم األفاعي
المميتة مثل الحية القديمة أو التنين.
تأثيره على الدماغ  :يزيل السموم الفكرية أو الكفرية ،ويفتح الذهن ويزيل عفونة الدماغ ،كذلك البقع
المظلمة في الخاليا الشبكية ،ويعطي الفهم الجيد ،ويمحو الجهل الفكري ويزيل الغباء الذهني ،يعطي قوة
التفكير اإليجابي بفكر سمائي ويعيد اإلتصال المقطوع بين الخالق والمخلوق.
تأثيره على القلب :يزيل قساوة القلب وينظم ضرباته بواسطة نبضات وموجات المحبة السماوية الفائقة
األطياف ،فيصبح لك قلبا ً نقيا ً جديدا ً كقلب الطفل الصغير.
التحذيرات :هذا الدواء ال ينفع المستهزئين أو المتكبرين الذين يهاجمونه دون أن يجربوا استعماله .عدم
أخذه يؤدي الى ما يسمى بالموت الثاني أي األبدي.
هذا الدواء يتفاعل بشدة مع عنصر األيمان المطلوب ,أي الثقة بهذا الدواء لظهور النتائج المرجوة.
كيفية الحفظ :ال يمكن حفظ هذا الدواء في مكان بارد بل في قلب دافئ مملوء بمحبة المسيح.
الدواء العجيب :هو اإلنجيل ،إقرأه وتفاعل معه باإليمان وسترى أكثر مما تتصور ،ماليين من الناس
عبر العصور اكتشفوا قوة هذا العالج ،فلماذا ال تكون أنت واحد منهم؟ إن هذا الدواء مستحضر بفكر هللا
وموحى به من هللا وقد ركب لكي يعطيك الصحة ويجعلك صحيحا ً من دائك .اتبَّع بدقة تعليمات الطبيب
العظيم يسوع ووصفاته لمشاكلك من خالل كلمته في اإلنجيل .مقاطعتك لقراءة الكتاب المقدس أو
انقطاعك عنه لفترة طويلة يعرضك لمخاطر جمة .كرر صرف الكتاب المقدس لنفسك ألنه هو الوصفة
الطبية الروحية لعالجك .اترك الكتاب المقدس في متناول الجميع األطفال والكبار
تاريخ اإلنتهاء :ليس هناك تاريخ إلنتهاء هذا الدواء " فالسماء واألرض تزوالن وكالمي ال يزول "
لكن اإلنتهاء المميت للذي يؤجل أخذ الدواء فتكون الفرصة قد نفذت .يقول الطبيب العظيم يسوع
المسيح " :أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا ً " لذلك اعترف بأنك إنسان خاطئ عطشان
واقبل هذا الدواء من يسوع باإليمان  ،فتخلص من الموت األبدي .الشفاء مضمون  %011من قِبل
شركة المحبة السماوية الموحدة لفداء مرضى الخطايا.

أقوال القديسين
"Vous vous égarez dans des courses vagabondes
revenez d'abord à votre coeur.
Vous ne vous connaissiez pas vous-même
et vous vouliez savoir par qui vous avez été faits.
Revenez dans votre coeur.
Car l'image de Dieu est dans votre coeur. "
Saint Augustin

QUÊTE
GRAND MERCI
“مجموع تقديمات ”الصينية
du 09 au 25 août 2109
$644.00

ACTIVITÉS PAROISSIALES
LUNDI:
•

Chorale des adultes à 09h11, à l’Église.

MERCREDI:
•
•

Réunion des Dames de 09h11 à 21h31, à la Salle St-David.
Formation Chrétienne, chaque dernier mercredi du mois, de 09h31 à 20h11,
à la Salle St-David.

JEUDI:
•
•
•

Chapelet à 08h31, à l’Église.
Messe à 09h11 ,à l’Église.
Adoration Eucharistique à 09h31, à l’Église.

VENDREDI:
•
•

Réunion des Scouts de 09h11 à 20h11, à l’École.
Groupe Familial, chaque 05 jours, à 21h11

SAMEDI:
•
•
•
•
•

École Arabe de 04h11 à 05h31, à l’École.
Catéchèse et Première Communion de 05h31 à 07h11 ,à l’École.
Activité (5-02 ans) de 07h11 à 08h05, à l’École.
Activité (03-07 ans) de 08h31 à 21h31, à l’École.
Messe à 08h31, à l’Église

DIMANCHE :
•

Messe à 00h11, à l’Église.

أسماء في السماء  -شهر أيلول
اليوم األول:القديس سمعان العمودي الصغير
اليوم الثاني:القديس ماما الشهيد
اليوم الثالث:القديس تاودورس الكبير
اليوم الرابع:القديس بابيال
اليوم الخامس:زكريا والد يوحنا المعمدان
اليوم السادس:اعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسي
اليوم السابع:القديس صوزن الشهيد
اليوم الثامن:ميالد العذراء مريم
اليوم التاسع:يواكيم وحنة والدي العذراء
اليوم العاشر:القديسة بولكاريا الملكة
اليوم الحادي عشر:القديسة تاودورا
اليوم الثاني عشر:القديس كورنيليوس قائد المئة
اليوم الثالث عشر:القديس خريستوفورس
اليوم الرابع عشر:عيد ارتفاع الصليب
اليوم الخامس عشر:القديس ابراميوس الملقب بشينا
اليوم السادس عشر:الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجة
اليوم السابع عشر:القديسة صوفيا وبناتها
اليوم الثامن عشر:هرب ربنا يسوع المسيح الى مصر
اليوم التاسع عشر:القديس جنواريوس
اليوم العشرين:الشهيد اسطاتيوس وعائلته
اليوم الحادي والعشرون:القديس قذراتوس والشهيد تاودورس
اليوم الثاني والعشرون:القديس موريسيوس ورفاقه
اليوم الثالث والعشرون:بشارة زكريا بيوحنا
اليوم الرابع والعشرون:القديسة تقال أولى الشهيدات
اليوم الخامس والعشرون:القديس بفنوتيوس والقديسة فروسينا
اليوم السادس والعشرون:القديس يوحنا االنجيلي
اليوم السابع والعشرون:القديس البابا لينوس األول والقديس كالوبا الرسول
اليوم الثامن والعشرون:القديس خاريطون والقديس دلماطوس
اليوم التاسع والعشرون:القديس روحانا
اليوم الثالثون:تذكار خطبة مريم العذراء للقديس يوسف

MESSES ET INTENTIONS
Célébrant: Charbel Geagea

Samedi 31 août 2019 à 18h30

Célébrant: Charbel Geagea

Dimanche 01 septembre à 11h00

Célébrant: Charbel Geagea

Jeudi 05 septembre 2019 à 19h00

كلمة االبونا شربل
أرض أنا؟
أيّة
ٍ
قال الربّ في العهد القديم...":فكما ينزل المطر والثلج من السماء وال يرجع إلى هناك بل يروي األرض ويجعلها
ي فارغة ".
ت ُ ْنشِى ُء وت ُ ْنبت لتؤتي الزارع زرعا ً واآلكل طعاما ً هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي وال ترجع إل ّ

هكذا هي كلمة الربّ  .هي قمح ينزل في أرض اإلنسان(نفسه) ،ث ّم ال تلبث السنابل أن تبان ،وهنا السؤال :القمحة
لنموها؟ هل تأخذ حاجتها من الغذاء كي تثمر؟ وإذا فَعَلَ ْ
نبت ْ
ت ،هل أدع الجراد يلتهم
َت ولكن هل المناخ مؤآت ّ
ثمرها دون أن أتمتّع بتلك النعمة ،أم أسعى كي أحفظها من الضياع فال أخسر ّ
غلتي؟
ي فئة من الناس تنتمي؟) بذلك تكون القاضي
ربّما ،وأنت تقرأ إنجيل هذا األحد ،تغرق في تصنيف ذاتك (إلى أ ّ
الذي يصدر أحكاما ً مبرمة ّ
بحق ُمت َّ َهم ٍ(أنت) بدعوى(التصنيف) غير مكتملة ...كيف؟
لو كنتَ دوما ً "الطريق" أو" الصخر" أو "األرض الشائكة" ،ولم تكن يوما ً تلك "األرض الطيّبة" لما وقفت اليوم
تقرأ اإلنجيل أو تصغي إلى "الكلمة" .فالنفس هي أرض ينبت فيها الشوك أحياناً ،كذلك فهي تحوي الصخر (أو
يء
لتفرق بين الخير
ّ
الحجارة الصغيرة).أ ّما عملك هو أن تسعى بما أُعْطِ يت من فهم وحكمة وإدراك ّ
والشر ،أن ته ّ
ذاتك باإليمان والعمل بشجاعة الستئصال ك ّل ما يخنق كلمة هللا في داخلك.

ال تدع العالم وما فيه من مشاكل وهموم ،من شهوات ومصالح ،من غنى وترف يسلبك إرادتك فيأسرك ويلهيك
بحرية وثقة .أيمكنك أن تعشق حبيبين في آن؟ ...فإ ّما أن تعشق حبيب روحك وفاديك ،إ ّما حبيب
عن التفكير باهلل ّ
جسدك و ُم ْفنيك.
لمرة ،أدخل إلى األعماق وتوقّف عند أصغر أمورها وسوف تجد يد هللا مختبئة وراءها (فهو
تأ ّمل في حياتك ولو ّ
ال يفرض ذاته على اإلنسان) :زرع كلمته وبات منتظرا ً ثمارها فيك كالزارع ،دون أن يهلّل ويطبّل في الشوارع
األزقّة لما فعل .وبعد صمتك ،إ ّما أن تفرح ألنك كنت مؤمنا ً محباً ،طيّبا ً كريما ً وأمينا ً فحفظتها من الضياع َو َولَدَ ْ
ت
خيراً ،إ ّما أن تحزن أل ّنك خنقتها بسطحيتك وأوهام المادة ،بصراعاتك المصالحيّة والعاطفيّة والسلكيّة الالمقبولة
فكان اليأس واألسف والندم....
هناك الكثير من الماس في المناجم ولكن ما قيمته إن لم يظهر الى النور ويصقل فيغدو جوهرة ثمينة تغني من
يتحول في
صقَل فيك وتُحِ بّ ما
يقتنيها ! هكذا هي نفسك :إنّها منجم مأله هللا من نعمه ،ولكن عليك أن تدعها ت ُ ْ
ّ
حياتك لتغدو جوهرة روحيّة ال تفنى ،تغنيك بالسالم والفرح.
أتوافقني؟ :حياتنا المعاصرة هي حقل ألغام من المصالح والرغبات والصور والخدع ،كما النصائح والمشورة
والتوعية الدينية واألخالقية واإلجتماعيّة ،فال تفقد الطريق وسط هذه الزحمة واطلب نعمة اإليمان وموهبة الحبّ
والحكمة لتميّز بين ما يداعب شهواتك الدنيويّة فترفضها وما يالمس قلبك وعقلك فتأخذه طريقا ً آمنا ً نحو المسيح
ي.
يسوع ابن هللا الح ّ
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