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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

Dimanche de l’entrée en carême  

et les Noces de Cana   

 أحد مدخل الصوم الكبير : أحد آية عرس قانا

Épître: Rm 14:14-23   

Évangile: St Jn 2:1-11  

 Le premier miracle de Jésus, révèle 

une importance symbolique et une manifes-

tation divine. Tout d’abord, nous observons 

la réaction de Jésus face à la demande de sa 

mère.  Le Christ utilise le 

mot ‘femme’ pour faire allusion à l'Israël 

physique au sens figuré.  

 

Toutefois c'est l'eau destinée à 

la purification produit le vin de la joie. La 

manière de l'homme est de servir «le bon 

vin en premier». Il se hâte dès sa jeunesse 

de profiter de tout ce que peut offrir la vie. 

Car avec l'âge, peu à peu, viendront les sou-

cis, les chagrins, le déclin, la mort. Le meil-

leur vin a été tiré le premier. Jésus agit au-

trement. Il a réservé aux siens des joies 

éternelles sans comparaison possible avec 

les vains bonheurs d'ici-bas. N'en désirons 

pas d'autres! Lui seul pourra nous procurer 

la vraie joie, dont le vin est l'image dans la 

Parole. Pouvons-nous associer le Seigneur à 

chacune de nos circonstances ? 



في بداية زمن الصوم األربعيني يطرح المؤمنون أسئلة كثيرة على الكهنة: ما معنى 
فرأينا   الصوم؟ ولماذا نصوم؟ وفي أي وقت نصوم؟ وعلى ماذا نصوم وكيف نصوم؟

من الجدير أن نجيب عن هذه األسئلة الكثيرة من خالل تأملنا الكتاب المقدس وتعاليم 
 .الكنيسة الكاثوليكية

 ما معنى الصوم؟ 
لما كان اإلنسان نفساً وجسداً، فهو بحاجة إلى أفعال الجسد. فالصوم أو الصيام كالهما 

مصدر واحد صام يصوم صوما وصياما، وهو لغة اإلمساك عن الطعام والشراب لفترة 
من الزمن، وكأن الحاجة الفيزيولوجية أصبحت في المكان الثاني. وأما الكلمة 

نستيا( تعني اإلمساك ويشير اإلمساك هنا إلى ضبط الجسد والنفس )νεστεια  اليونانية
فيصبح اإلنسان سيدا على أهوائه وعلى رغباته. فضبط النفس والجسد بإذاللهما يؤدي 

أنا تائب نادم، ولست ” إلى التواضع وهو شرط لدخول الملكوت. فالصائم كأنه يقول هلل 
 .متعالياً أو متكبراً، فال حاجة بك إلذاللي أكثر من ذلك

(. 61/2والصوم في الكتاب المقدس هو االمتناع أيضا عن العالقات الزوجية )يوئيل  
ويتضمن أيضا استرحام اإلله، فنجد هذا واضحاً في حالة داود عندما مرض ابنه الذي 

بّي" ) بُّ وَيْحيا الصَّ صموئيل  6ولدته يتشبع عقب خطيئته معها. "قد يَرَحُمني الرَّ
/61/2-62). 

وقد يكون الصوم تعبيراً عن االتضاع أمام الرب، كما يقول الرب إليليا النبي عن  
أحآب الملك عندما جعل المسح على جسده وصام: "أَرأيَت َكيَف ذَلَّ أحآُب أماَمي؟ فألَنَّه 

(. وبعبارة أخرى، الصوم 62-6/162ملوك  /قد ذَلَّ أماَمي، ال أَجلُُب الشَّرَّ في أَيَّاِمه" )
هو االعتراف بان هللا هو السيد المطلق ومصدر حياة اإلنسان قبل الخبز الذي يجود به 

(. 4:4هللا علينا: "ليَس بِالُخبِز َوحدَه َيحْيا اإِلْنسان بل بُِكّلِ َكِلَمٍة تَخُرُج ِمن فَِم هللا )متى 
وأما كيفية الصوم فهو التبرؤ من الرياء والنفاق إلى صدق اإلخالص وخالص الصفاء 

للبحث عن وجه هللا تعالى الذي يرى في الخفاء، وقد وبخ الرب يسوع صوم الرياء 
 .(1/-21/2والتظاهر قائال: "وإِذا ُصمتُم فال تُعبِّسوا كالُمرائين" )متى 

وبكلمة الصوم فعل من أفعال الديانة الثالثة )الصوم والصالة والصدقة( الموّجهة نحو  
اآلب السماوي الذي يرى في الخفية بخالف الرغبة في أن يرانا الناس على ما جاء في 

ا أَنَت، فإِذا ُصمَت، فادُهْن رأَسَك واغِسْل َوجَهَك، ِلَكْيال  كالم سيدنا يسوع المسيح: "أَمَّ
يَْظَهَر ِللنَّاِس أَنََّك صائم، بل ألَبيَك الَّذي في الُخْفيَة، وأَبوَك الَّذي يَرى في الُخْفيَِة 

 .(1/-21/2يُجازيك" )متى 
 لماذا نصوم؟ 
إن الصوم شريعة إلهية اذ هي كما يقول القديس باسيليوس الكبير الوصية األولى في  

ا َشَجَرةُ َمعِرفَِة الَخيِر والشَّّر فال تَأُكْل ِمنها، فإنََّك يَوَم تأُكُل ِمنها  الكتاب المقدس: "وأَمَّ

(. ثبّت سيدنا يسوع المسيح وصية الصوم بقوله: "َستَأتي 2/: 6تَموُت َموتًا" )تكوين 

(. الصوم هو شكل من 21/4أَيَّاٌم فيها يُرفَْع العَريُس ِمن بَْينِهم، فَحينَئٍذ يَصومون" )متى 

 .أشكال التوبة الذي يعبر عن االرتداد في عالقة اإلنسان مع الذات وهللا واآلخرين
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 الذات
للصوم وجهان جسدي وروحي. فالوجه الجسدي للصوم هو يعرض اإلنسان ذاته عن  

العواطف المنحرفة ويكبح الرذائل وسيما كبرياءه ويُمّكنه من التسلط على غرائزه من 
حرية القلب ومغريات العالم كي تجدد روحاً ونفساً ويتعلق قلبه باهلل. لذا فالصوم ال يقوم 

على الفم فحسب، وإنما العين واألذن والقدمين واليدين وكل أعضاء الجسم، وال يقوم 
على التبدل الذي طرأ على طعامنا فقط بل على قلبنا. فمن يستطيع أن يسيطر على 

األشياء المسموحة يستطيع أن يسيطر على األشياء الممنوعة. فالصوم يتطلب جهد يقوم 
ا الَجسدُ ” بقهر اإلنسان لذاته، بغية التقرب من هللا ومن البشر، إذ أن وُح ُمندَفع وأَمَّ الرُّ

 .(/4: 62فَضعيف )متى 

أما الوجه الروحي للصوم فهو االمتناع عن الخطيئة، هو موقف القلب، القلب المتواضع 
قوا  التائب، الرحيم، الشفيق، الذي يسعى لتجديد عالقة مع هللا. كما يقول يوئيل النبي "َمّزِ

حَمة  ّبِ ِإلهكم فإِنَّه َحنوٌن َرحيم َطويُل األَناة َكثيُر الرَّ قُلَوبَكم ال ثِيابَكم وأرِجعوا إِلى الرَّ
(. الصوم هو عدم تفكير اإلنسان بالشر في قلبه. )زكريا 61/2وناِدٌم على الشَّّر" )يوئيل 

( فهو 7/12(، هذا القلب المجروح بالخطيئة الميّال إلى الشر واألنانية. )مز4/-/21
زمن التوبة والعودة إلى الذات بالتقّشف، وفقاً ألول كملة تفّوه بها يسوع بعد صومه 

(. والتوبة باللفظة اليوناينة 7/: /)مرقس ” َفتوبوا وآِمنوا بِالِبشارة ” األربعيني:
تعني الرجوع، إنها  שוב تعني تغيير العقلية وباللفظة العبرية )شوف( μετανοια ()متانويا

ترمي إلى مراجعة الذات، إلى التجديد والتغيير والتطوير في الشعور والحكم والحياة، 
إلى هجر اإلنسان العتيق ولبس الجديد، إلى االنتقال من الحياة القديمة والعودة إلى 

الصوم هو ” السلم الى السماء“الشباب المتجدد. ويقول القديس يوحنا السلمي في كتابه 
كبح رغبات الجسد وابتعاد عن األفكار الشريرة وتحرر من التخيالت المذنبة، هو 

طهارة الصالة، نور للنفس ويقظة العقل والقلب معا. فهو انتظار الرب، هو فتح القلب 
 .وتحرره من كل شيء يمكن أن يعرقل هبة فصح المسيح

   
 هللا 

 
الصوم ليس هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة للوصول إلى الهدف، إلى هللا، "ُخبُز  

(. لذا ال يمكن أن ينفصل الصوم عن ذكر الرب المحرك 48: 5الَحياة" )يوحنا 
األساسي له. إننا بصومنا نتجه نحو الرب بانفتاح جذري الذي ننتظر منه كل شيء 

(. فمقومات الصوم األربعيني هي الرجوع إلى هللا وطلب رحمته بكل 3/3)دانيال 
لجاجة من خالل أعمال التوبة والصالة والصدقة، وبالطبع هناك أعمال روحية ذات 
صلة بهذا المثلث وهي االهتداء، المصالحة الغفران، محبة القريب، واالبتعاد عن 

الكراهية والحقد واالنتقام. فنحن بالصيام نعبر أن هللا هو مصدر الحياة والعيش وليس 
الخبز واللحم. "َمكتوٌب: َليَس بِالُخبِز َوحَده يَحيا اإِلنسان". فاهلل هو مصدر وجودنا 
فعلينا أن نكون مستعدين أن نفرغ حياتنا لكي نمتلئ منه تعالى. لنصم جميعا متحدين 

فُصْمنا وَطَلبنا ِمن ” بالرب ولنشبع أنفسنا منه وحده. إذ أن بالصوم ربنا يستجيب لنا 
 .)8:23إِلِهنا أِلَجِل ذلك فآستَجابَنا. )عزرا 
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الصوم هو زمن العودة إلى بعضنا البعض بأفعال المحبة والصدقة والرحمة  

وبالمصالحة. فالصدقة هو موقف القلب، القلب الرحيم، الشفيق، الذي يسعى لتجديد 

عالقة مع اآلخرين. فال حب بال تضحية والتضحية بال حب أمر خارجي. "الصيام 

وحده ال يوصلك إلى السماء بل يلزمك لتصعد إليها على أجنحة المحبة". بالصوم يشعر 

اإلنسان بالجوع وبالتالي مع الجائع. ما نصوم عنه ليس من حقنا، وإنما هو من حق 

الفقير. ما تحرم نفسك منه، قدّمه إلى شخص آخر. الصوم المقبول عند الرب يقول اشعيا 

النبي "أَلَيَس هو أَن تَكِسَر للجاِئعِ ُخبَزَك وأَن تُدِخَل البائسيَن الَمْطروديَن بَيتََك وإذا َرأَيَت 

( الم يقل المسيح: "تَعالَوا، 7112العُْرياَن أن تَكُسَوه وأَن ال تَتَوارى عن لَحِمَك؟" )اشعيا 

يا َمن باَرَكهم أَبي، فِرثوا الَملكوَت الُمعَدَّ لَُكم َمنذُ ِإنشاِء العَالَم: أَنِّي ُجعُت فأَطعَمتُموني، 

وَعِطشُت فَسقَيتُموني، وُكنُت َغريباً فآويتُموني، وُعرياناً فَكَسوتُموني، وَمريضاً 

ُكلَّما َصنعتُم َشيئاً ِمن ذلك ِلواِحٍد ِمن ِإخوتي هُؤالِء … فعُدتُموني، وَسجيناً فِجئتُم إِلَيَّ 

غار، فلي قد َصنَعتُموه" )متى  (. الصوم كالطير ال يطير إال بجناحين 44-24: 67الّصِ

الصالة والصدقة. هذا هو الصوم الذي يفّضله الرّب: الصوم الذي يظهر له أياٍد مليئة 

 .بالحسنات وقلبًا ممتلئًا بحّب اآلخرين؛ صوم مليء بالطيبة



 Nos activités paroissiales 

 

Pour commander veuillez visiter le lien: 

 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/careme/  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paroissestjeanlapotre.ca%2Fcareme%2F&data=04%7C01%7C%7C12418b26137447df8bcf08d8cf7caf3f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637487481703822503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w


Le pape François a décrété une année spéciale 

dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150e anni-

versaire de la proclamation de saint Joseph 

comme Patron de l’Église universelle. Elle com-

mence ce mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera 

le 8 décembre 2021. 

 

Prière du pape François adressée au 
protecteur de la sainte Famille : 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge 
Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a re-

mis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu 
homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un 
père pour nous,et conduis-nous sur le chemin de la 
vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et 

défends-nous de tout mal. Amen. 

" Vie de l’Église"  



 
“la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardon-

né.“ (Jc 5:15) 

 
 

Chers frères et sœurs  
 
 

la paroisse saint jean l’apôtre est au service des fi-
dèles malades qui ont besoin de recevoir la confes-
sion et la communion. Vous êtes priés d’appeler le 

bureau de la paroisse  

au : 514 437 7755 

Visite et communion des malades 



" عرس قانا الجليلتفسير أيقونة "  

“Quête en ligne” 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  

Chers frères et sœurs 

Notre famille paroissiale compte beaucoup sur votre gé-

nérosité pour assurer sa continuité; Merci d’utiliser une 

des différentes méthodes de contribution suivantes: 

 

 PayPal ici 

 Prélèvement mensuel, veuillez nous envoyer un chèque barré. 

 Chèques postdatés )hebdomadaire, mensuel ou annuel( au nom 

de la paroisse. 

 E-Transfer, directe au compte de la paroisse, en utilisant le 

courriel :  

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca  

(un reçu pour fin d'impôt vous sera émis et envoyé) 

فاتحة العجائب في قانا الجليل، مستوحاة من  

مخطوط دير قرطمين )طور عبدين(. تختصر هذه 

األيقونة األعجوبة بالسيد ووالدته والعروسين حول 

طاولة نصف دائرية، خمرية اللون. تعطي بعدا دون 

الوقوع في قاعدة المنظور. أمامها جرار ثالث بعدد 

الثالوث، حاويةً الماء الذي صار خمراً. المشهد يدور 

 داخل قنطرةٍ توحي بداخل بيت عروسي قانا.                    

 األب عبدو بدوي

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=url


« ما لي ولك  يا امراة  » 

أحد مدخل الصوم الكبير، في تقليدنا المارونّي الحالّي، يذّكرنا بآية عررس  

قانا الجليل، حيث حّول يسوع الماء خمًرا، وهي أولى آيراتره، صرنرعرهرا فر  رهرر 

مجده، وآمن به تالميذه؛ ثّم يُطّل بنا على آية موت يسوع وقيامته على جرلرجرلرة 

أورشليم، وهي عظمى آياته كلّها وآخرها، حيث حّول الموت حياة! وبنرى برالردم 

ي العماد واإلفخرستيّا.  والماء من جنبه عروسه الجديدة أي الكنيسة، في سرَّ

 

تررّكرز عرلرى مروضروع الرترعرايري األخروّي بريرن ):  23-14/14الررسرالرة )روم 

المسيحيّين، في مفهومهم المختلف للطاهر والرنرجرس، برالرنرسربرة إلرى أكرل الرلرحرم 

وشرب الخمر. فاألقوياء بينهم أي المتحّررون، مبدأهم أن يأكلوا مرن كرّل شريء، 

بحّريّة الضمير؛ أّما الضعفاء، أي المحافظون، فمبدأهم االمتناع عرن أكرل الرلرحرم 

وشرب الخمر، واالكتفاء بأكل البقول. جراء حرّل الررسرول أن يرقربرل الرمرؤمرنرون 

بعضهم بعًضا، فيتصّرف كلٌّ وفق ضميره، باحترام متبادل ومرحربّرة، وبردون أن 

يفرض أحد رأيه على آخر أو يجادله. ففي رأي الرسول أن االنتماء إلى الرمرسريرح 

الرّب الواحد للجميع، واالتّحاد به، أهّم من تعدّد اآلراء العمليّة األدبيّة. بهذا يُثربرت 

الرسول مبدأ الحّريّة المسيحيّة. ولكن قد يسيء المتحّررون استعمالرهرا برترصرّرف 

أنانّي غير مسؤول ال يراعي المحبة األخويّة، وبناء الجماعرة الرمرسريرحريّرة، جسرد 

الرّب السّرّي: فالمحبّة األخويّة تفرض أن يتخلّى المؤمن أحيانًا عن رأيه، تحاشيًا 

 للمعثرة، وحفاًظا على أخيه. والتطبيق على زمن الصوم واضح ومباشر.

 

يسوع، في آية عرس قانا، أظهر مجده لتالميذه، فآمنوا به ): 11-2/1اإلنجيل )يو 

مسيًحا، يدفق عن يده الخير والفرح، ويحّل محّل األعياد الريرهروديّرة والرمرّن ومراء 

التطهير عند اليهود، وهذا دليل على جوهر هويّته اإللهيّة. بحضوره تفقد الشريعة 

القديمة معناها، لتكتسب به معنى جديدًا. ومريم أم يسوع هي أبدًا في رفرقرة ابرنرهرا 

وتالميذه والكنيسة، وهي حّواء المرأة الجديدة، أّم جرمريرع الرمرؤمرنريرن. والرخرمررة 

الجيّدة رمز إلى الفرح العظيم المسيحانّي، وإلى تعليم يسوع الجرديرد، وإلرى كرأس 

في الكنيسة األولى تعبير خاص بقريرامرة  »اليوم الثالث«دمه اإلفخرستّي. والتعبير 

الرّب يسوع من بين األموات: وهكذا يكون عرس قانا الجرلريرل، فري أحرد مردخرل 

 الصوم، بدء مسيرة صيام وتوبة وفرح، تقودنا إلى أسبوع اآلالم ومجد القيامة.



Activités  hebdomadaire (Via Zoom) 

DIMANCHE:  

• 11h00  Messe 

• 18h00 Chapelet. 

• 18h30 Messe. 

 

LUNDI:  
 

• Chorale  des enfants de 18h00 à 13h00 

• Chorale des adultes à 13h00 à 21h00, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

• Réunion des Dames  de 13h00 à 20h30, à la Salle  de la paroissiale. 

 

JEUDI: 
 

• Chapelet à 18h00, à l’Église. 

• Messe  à 18h30 ,à l’Église. 

• Adoration Eucharistique et Confession à 13h00, à l’Église. 

 

VENDREDI: 
 

• 1er vendredi du mois : messe et adoration du Sacré-Cœur. 

• Réunion des Scouts de 13h00 à 21h00. 

• Groupe Familial, chaque 15 jours, à 20h00 

• Formation Chrétienne, chaque  Vendredi  13h30 à 20h30. 

 

SAMEDI: 
 

• École Arabe de 14h30 à 16h30,  Via Zoom 

• École  de  musique de 13h30 à 14h30 

• Catéchèse  de 16h30 à 18h00,  Via Zoom 

• Première Communion  de 16h30 à 18h00,  Via Zoom 



 Nos activités paroissiales 



" Je Crois " 

Le temps du Carême revient chaque année dans la vie des chrétiens. 
Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette période de jeûne aux mul-
tiples dimensions. 
 
Chaque année, quelques jours avant Pâques, a lieu la période du Ca-
rême qui dure près de 40 jours. Cette fête chrétienne consiste à jeuner 
et est appliquée différemment selon les pratiquants. 
Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Carême, ses origines et ses tradi-
tions aussi bien pour les catholiques que pour les protestants. 

Origine du Carême 

Issu du latin Quadragesima, qui signifie littéralement "la quarantième 
partie d'un tout", le Carême se traduit par le quarantième jour )avant 
Pâques(. Nombre récurrent dans la Bible, le 44 rythme de manière cy-
clique les épreuves qui mènent à Dieu. 
Pour les fidèles, le Carême est une période d'abstinence, d'aumône et de 
jeûne. Elle fait référence à la retraite que Jésus a effectuée dans le dé-
sert, où il s'est isolé pour méditer et prier pendant 40 jours. 
Parmi les chrétiens, s'il existe quelques variantes rituelles, le Carême 
fait l'unanimité aussi bien chez les catholiques que chez les ortho-
doxes. La pratique du jeûne à l'occasion du Carême remonte au IVe 
siècle. 
Avant cela, il est fait mention de deux jours de jeûne préparant à 
Pâques, à l'occasion des jeudi et vendredi saints qui précèdent le di-
manche de Pâques. À partir du VIIe siècle, le Carême consiste à ne se 
nourrir que d'un repas quotidien en fin de journée. 
En amont dans l'histoire, la privation permettait de faire face à la fin 
des réserves prévues pour l'hiver. Faute de ressources suffisantes et 
dans l'attente des nouvelles récoltes du printemps, les paysans man-
geaient moins à cette période de l'année. 
L'Église catholique primitive recommandait également la xérophagie, 
autrement dit l'ingestion exclusive de pain et de fruits secs pendant cette 
période. 
Chaque fidèle est invité à décider d'un sacrifice matériel. En plus d'éli-
miner le négatif ou le superflu, il est également convié à s'investir dans 
quelque chose de positif. 
Beaucoup de croyants profitent du Carême pour aller se confesser. À 
partir de /4 ans, les chrétiens s'abstiennent de consommer de la 
viande, notamment chaque vendredi. 
 

https://www.ohmymag.com/cuisine/comment-maigrir-efficacement-avec-le-jeune-intermittent_art128072.html
https://www.ohmymag.com/cuisine/comment-maigrir-efficacement-avec-le-jeune-intermittent_art128072.html
https://www.ohmymag.com/religion/le-vendredi-saint-c-est-quoi-pour-les-chretiens_art108343.html
https://www.ohmymag.com/hiver/quelques-conseils-pour-surmonter-la-deprime-de-l-hiver_art115605.html
https://www.ohmymag.com/best-friends/vegetarien-vegetalien-vegan-quelle-difference_art116036.html
https://www.ohmymag.com/best-friends/vegetarien-vegetalien-vegan-quelle-difference_art116036.html


 



Chers frères et sœurs, 

 Je vous salue par la paix du 
Seigneur. 

 Notre famille paroissiale reprend ses activités 
paroissiales pour l’an 646/ , Via Zoom. 

 Vous êtes invités à contacter les personnes 
responsables ou le bureau de la paroisse en tout 
temps pour vous informer au sujet des activités : 

Première communion 

Catéchèses 

Scouts 

École arabe 

Groupe des écuyers (13-17) 
Chevalier junior (17-24) 
Chevaliers senior (25 et plus) 
Les comités )spirituel, charité, dames, famille, 
jeunes, catéchèse, première communion, école 
arabe, scouts, chorale( 

 

Merci pour votre confiance et au plaisir de vous 
rencontrer. 

Ensemble nous agissons, ensemble nous bâtissons 

« Annonce  »     



 قصة روحية

كان إمبراطور يعيي في الشرق األقصى، وقد بلغ من العمر أقصاه، وأدرك أن الوقت قد حان ليختار 
َمن يخلفه. وبدالً من أن يختار واحداً من مساعديه أو أحد أبنائه أو قائد جيشه، قرر أن يفعل شيئاً 

 مختلفاً؛ إذ دعا كل شباب المملكة إلى قصره في أحد األيام، وطفق يقول لهم: 
يا شباب، لقد حان الوقت ألُقرر اختيار َمن يخلفني ليصير اإلمبراطور القادم. لقد قررُت أن اختار ”  –

 “!واحداً منكم
 وبُهت الشباب! ولكن اإلمبراطور مضى يقول:

سوف أُعطي لكل واحد منكم اليوم بذرة واحدة، إنها بذرة خاصة جداً. وأريدكم حينما تعودون إلى ”  –
بيوتكم أن تزرعوا البذرة وترووها، ثم تعودون إلى هنا بعد عام من اليوم حاملين معكم ما أنبتموه من 
هذه البذرة. وسوف أفحص كل ما ستحضرونه، والشخص الذي أختاره بناًء على ذلك، سوف يكون هو 

 “!اإلمبراطور الجديد للمملكة
كان حاضراً هناك في ذلك اليوم، ومثل أقرانه استلم “  لينج”وكان من بين هؤالء الشباب فتى اسمه 

ه بأن أَعدَّت له أصيصاً  ه بابتهاج شديد كل ما حدث. فساعدته أُمُّ بذرة. ولما عاد إلى بيته سرد على أُِمّ
بزرع البذرة، وصار يرويها بعناية فائقة. وفي كل يوم “  لينج”وبعض التربة المختصة بالزرع، وقام 

 يرويها فيه كان يراقب ما إذا كانت البذرة تنمو أم ال.
وبعد ثالثة أسابيع تقريباً، بدأ يسمع باقي الشباب يتكلَّمون عن بذارهم وعن الزرع الذي بدأ ينمو كل 

فكان يعود إلى بيته كل يوم وينظر األصيص، لكنه لم يشاهد أية بادرة “  لينج”واحد في أصيصه. أما 
 تنمو. ومرت ثالثة أسابيع، وأربعة وخمسة، وظل األمر على ما هو عليه!

ولكن الشباب اآلخرين كانوا يتكلَّمون عن نباتاتهم التي نمت من البذار التي أخذوها من اإلمبراطور، أما 
ال نبات فيه. “ لينج”هو فلم يجد أية بادرة نبات، وأحسَّ باإلخفاق. ومضت ستة أشهر، وما زال أصيص 

شيئاً لرفقائه الشباب، لكنه ظل ينظر وينتظر أن تنبت بذرته. ومضى عام، وحلَّ الموعد “ لينج”ولم يقل 
لوالدته إنه لن يذهب حامالً “  لينج”ليُحضر شباب المملكة زرعهم إلى اإلمبراطور ليفحصه. وقال 

عته أن يذهب، حامالً أصيصه ولو فارغاً وأن يكون أميناً وصادقاً في سرد ما  أصيصاً فارغاً. لكنها شجَّ
ً على حق. فحمل أصيصه الفارغ “  لينج”حدث. وأحس  بألم شديد، لكنه كان يعرف أن والدته دائما

ع النباتات التي نمت لدى كل “  لينج”ومضى إلى القصر. وحينما وصل  إلى القصر اندهي من تنوُّ
أصيصه على األرض فارغاً، “ لينج”الشباب اآلخرين. كانت جميلة حقاً، في منظرها وحجمها. ووضع 

 “!هي محاولة”فأخذ كثيرون من الشباب يضحكون عليه، ولكن قِلَّة منهم رثوا لحاله وقالوا: 
أن يُخفي نفسه “  لينج”وحينما وصل اإلمبراطور، َعبََر على الصالة كلها وحيَّا الشباب كلهم، وحاول 

يا هلل! ما أعظم الزروع واألشجار واألزهار التي ”فانسحب إلى آخر الصالة. وقال اإلمبراطور: 
 “!أنميتموها؛ واليوَم، واحد منكم سوف يُختار ليكون اإلمبراطور القادم

اسه أن يُحضروه “  لينج”وفجأة، لمح اإلمبراطور الشاب  في مؤخرة الصالة بأصيصه الفارغ! فأمر حرَّ
اإلمبراطور عرف أني فشلت، وقد يأمر بقتلي ”وقال في نفسه: “  لينج”إلى المقدمة أمامه. وارتعب 

اسمي ”إلى المقدمة، سأله اإلمبراطور عن اسمه. فأجاب: “  لينج”وحينما وصل “!  ألني أفسدُت بذرته
فأخذ كل الشباب يضحكون ويستهزئون به. وأمر اإلمبراطور الكل بالهدوء، ثم نظر إلى ”“.  لينج“
 وأعلن للجمع ما يلي:“ لينج”
ما سمعه، فإنه لم يستطع “  لينج”ولم يُصِدّق ”“.  لينج“انظروا! ها هو إمبراطوركم الجديد! واسمه ”  –

 حتى أن يُنمي بذرته. فكيف يكون هو المختار إمبراطوراً؟
 ثم أكمل اإلمبراطور:

اليوم مرَّ عام منذ أن أعطيت لكل واحد منكم هنا بذرة، وطلبت منكم أن تأخذوا البذرة وتزرعوها ”  –
، أحضرتم ”لينج“وتُعيدوها لي اليوم. لكني أعطيتكم كلكم بذوراً َمْغليَّة ال يمكن أن تنمو. وكلكم، ما عدا 

أشجاراً ومزروعات وزهوراً. فحينما وجدتم أن البذرة لم تنمو، استبدلتموها ببذار أخرى بدالً من تلك 
فقد كان الوحيد الذي كان عنده هذا القدر من الشجاعة واألمانة والصدق ”  لينج“التي أعطيتُكم. أما 

 “!ليُحِضر أصيصه فارغاً وبذرتي فيها. لذلك، فهو الذي سيكون اإلمبراطور الجديد
+ الشجاعة واألمانة والصدق هي رأس مال الشباب. وحتى لو قابل الشاب المسيحي ما اعتبره فشالً أو 

مات لكي يُصحح موقفه، بل يجاهد بنعمة هللا، وهللا سيُعينه.  إخفاقاً، فهو لن يلجأ إلى التحايل أو الُمحرَّ



Équipe Pastorale 

MEMBRES DE LA  

FABRIQUE  

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

P.  Charbel Geagea  

)Curé et Président( 

 

LES  MARGUILLIERS 

Mme Leyla El Haiby  
(Vice-présidente) 

Mme Eliane Nakouzi 
(Secrétaire) 

 

M. Elie Kach 

(Trésorier) 
 

 

Mme Liliane Saleh 

M. Joe Nasr 

M. Badri Matar 

 

LES CONSEILLERS 

M. Ghazi Zeidan  

MEMBRES DU CONSEIL  

PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha 
 

+ Chorale St-Jean L’Apôtre 

Mme. Woujoud Chamoun 
 

+ Chevaliers de Saint Jean 

 
 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  

M. Nicolas Aouad. 
 

+ Comité des Dames 

Mme.  Claire Hobeica 
 

+ Comité de la Charité  

Mme.  Grace Farah Ghanem 
 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mlle. Tina Kach 

 

+ Comité de la Famille 

Mme.  Raymonne Abboud 

 

 



 Nos activités paroissiales 

Via  Zoom 

Via  Zoom 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
/1h-/2 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
/2h - 6/h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
/2h24-/4h24 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi  
/4h24- /2h24 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca 

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans( 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
/2h:24- /1h:44 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
/2h:44- 64h:24 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
/2h:24- /1h:44 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Chevaliers Saint Jean 
 

6ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
/2h:24- /1h:44 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 
Mme. Raymonne Ab-

boud 
Les vendredis famille@paroissestjeanlapotre.ca 

À l’écoute 
P. Charbel Geagea 

Mardi, jeudi et same-
di 

//h44- /2h44 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi  
/1h 24 – 64h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
 charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi  
/1h - 6/h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

Équipe Pastorale 

mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:Parents@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:Famille@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:dames@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:scouts@poroissestjeanlapotre.ca


 أسماء في السماء

 شباط
   فيونس الشهيد والبابا أوتيكيانوس اليوم األول:
   دخول السيد المسيح الى الهيكل اليوم الثاني :
   سمعان الشيخ وحنة النبية اليوم الثالث :
   ايذيدورس الفرمي اليوم الرابع :
   الشهيدة أغاتا البتول اليوم الخامس:
   القديس بروكلّس أسقف أزمير والشهيدة فوسطا اليوم السادس:
   القديس برتيانوس أسقف المبساك والبابا انتاريوس األول الشهيد اليوم السابع:
   النبي زكريا بن يواداع اليوم الثامن:
   القديس مارون أب الكنيسة المارونية اليوم التاسع:
   الشهيدتين ابولونيا ودوروتيا اليوم العاشر:

   الشهيد كارلمبيوس اليوم الحادي عشر:
   والقديس اسكندر الفّحام  القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيا اليوم الثاني عشر:
   القديس مرتينيانوس الناسك اليوم الثالث عشر:
   الشهيد فالنتينوس الكاهن اليوم الرابع عشر:

   الشهيدين فوستينوس الكاهن ويوتيناس الشماس اليوم الخامس عشر:
   الشهيد تاوذورس التيروني اليوم السادس عشر:
   أغابيوس اسقف سينادا والبار كونرادوس اليوم السابع عشر:
   القديس لون الكبير بابا روما اليوم الثامن عشر:
القديسين ارشيبوس وفيلمون تلميذي بولس وتذكار الشهداء  اليوم التاسع عشر:

األساقفة تيرانيوس وسلوانوس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم اللبنانيين الذين 
   استشهدوا في صور

   البار يعقوب تلميذ مار مارون اليوم العشرين:
   القديس ارسطاطيوس بطريرك أنطاكيا اليوم الحادي والعشرون:
   تذكار إقامة كرسي بطرس في أنطاكيا اليوم الثاني والعشرون:
   : بوليكربوس أسقف ازميراليوم الثالث والعشرون
   البارة مرغريتا التائبة اليوم الرابع والعشرون:

   القديس فيليكس الثاني اليوم الخامس والعشرون:
القديس بروفوريوس اسقف غزة والقديس اسكندر  اليوم السادس والعشرون:

   بطريرك االسكندريه
   لقديس تالالوس االيوم السابع والعشرون:
    الناسكتين كورا ومارانا اليوم الثامن والعشرون:
   تذكار البابا الون اليوم التاسع والعشرون:
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 كلمة األبونا شربل

ها نحن اليوم واقفون على عتبة زمن الصوم الكبير وهو زمن مميّز في حياة 
الكنيسة والمؤمن. لكن غالبًا ما يطغي على هذا الزمن طابع الحزن والقهر. 
لكن الكنيسة وضعت أمامنا معجزة قانا الجليل لكي تفتَتِح بها هذا الزمن 
المقّدس فتُظهر لنا آفاق جديدة نتأمل بها ونعيشها: فهذا النص هو بمثابة 
ركيزة ننطلق منها في مسيرتنا نحو موت وقيامة الرب، نحو والدتنا الجديدة 

 .التي إختار لها هللا أن يبدأ الحمل بها بحفلة عرس
فلنتأمل في هذه اللوحة المميزة التي كتبها يوحنا الرسول في مطلع إنجيله وكانت 

 أولى عجائب يسوع: 
حضور يسوع إلى العرس هو كشٌف جديد لقُدسية الزواج وكرامة العائلة  -

ودورها ككنيسة بيتية تنقل اإليمان من جيٍل إلى جيل. فكم من المهم جًدا أن 
 يحُضر يسوع في العرس وفي حياة العائلة اليومية. 

يُظِهر وجود مريم في العرس دورها المميّز واألساسي في حياة المؤمن  -
والعائلة. فهي التي تسهر على حاجاتنا وتتشفّع لدى إبنها لتلبية هذه الحاجات: " 
ليس لديهم خمر". كذلك تقوم مريم بدور اإلرشاد عندما تدعو الخدم لطاعة 
 يسوع، فتدعونا بدورنا إلى سماع كلمة الرب والعمل بها: "إفعلوا ما يأمركم به". 

أما نفاذ الخمر يدل إلى فراغ الحب والفرح في المنزل وفي حياة كل مؤمن.  -
يأتي يسوع ويحّول الماء خمًرا معيًدا الفرح والحب إلى قلب العائلة والمؤمنين، 
مستبقًا بذلك ذبيحة الصليب وذبيحة اإلفخارستيا عندما يتحّول الخمر إلى دمه 

 لخالصنا فنَْسكر بمحبة هللا وتُهلل قلوبنا فرًحا.
من عرس قانا الجليل، تدعونا الكنيسة لكي نسير بفرحٍ وثبات في زمن الصوم 

 واثقين أن الرب حاضٌر معنا.
إذًا، ليس هناك وقٌت لنلهو بالقشور بل لندخل إلى العمق، إلى عمق عالقتنا 
بالرب يسوع ولنبحث عن دورنا في الجماعة: ندعوه إلى العرس، نسمع كالمه، 
نعمل به... فنعيش الفرح الذي عاشه الخدم عندما تحّولت المياه خمًرا، فظهر 

 مجد يسوع لهم و"آمن به تالميذه". 
 

واليوم، أية خمرة أستقي: هل أرضى بالخمر الرخيص الذي يسهل شراؤه 
)ملذات الحياة واالمور المادية التي تُعطي معنًى سطحيًّا لحياتي(؟ أم إني أبحث 
عن الخمر الثمين الذي يقّدمه لي الرب يسوع؟ وما الذي أنتظره لكي أدخل في 
عالقة فرحٍ مع الرب يسوع؟ لماذا ال أدعوه عندما تكون الخمرة قد نفذت 
وأصبح الفراغ مسيطًرا على حياتي، فيأتي ليحّول كل ضعفي إلى خمرة فائقة 

 الجودة؟
 



Messes et intentions 

Samedi 13  Février 2021 
  18h30 

 Messe et rite de l’encens  à l’intention des Familles 

Dimanche 14 Février 2021 

Messe de 11h00   

 Messe à l’intention de Zena Barrak Dagher offerte de ses Enfants 
 Messe et rite de l’encens à l’intention des Couples. 
Messe et rite de l’encens à l’intention de Lord tamam Soueidan 
Maalouf offerts de son fils joseph et la famille. 

 
Messe de 18h00 
 Messe et rite de l’encens à l’intention des Familles. 
 

Les messes seront diffusées en direct sur page facebook 

de la paroisse et selon l’horaire ordinaire. 

" Participation à la Messe" 

Chers paroissiens et paroissiennes 

 Un assouplissement pour les lieux de culte vient d’ê-

tre annoncé par le gouvernement de Québec. 

Cet assouplissement nous permet de tenir des messes 

avec dix (10) personnes  dans chaque salle maxi-

mums.  

Pour la participation à la Messe, veuillez ré-

server vos places sur le link Eventbrite attaché 

sur page Facebook de la paroisse 


