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Horaire des Messes 
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Jeudi (18h:30 ) 
                (Chapelet, Messe, Adoration) 

Vendredi (18h:30) 

Samedi (18h:30) 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 
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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

Dimanche de Pâques  

 أحد القيامة الكبير

Épîtres : 1 Co 15:12-26 

Évangile: St Marc 16:1-8 

 https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

 La parole de Pâques nous offre un choix. 

La parole de Pâques nous dit le choix de Dieu 

pour nous : Il a choisi notre vie, pas notre mort. 

Il veut nous faire vivre et grandir libres, libérés 

du péché et de la mort. Il veut nous ressusciter, 

quels que soient les mots ou les images que 

nous mettons là-dessus. Il veut nous ressusciter 

comme il a ressuscité son Fils. Et nous, nous 

tremblons de peur et nous fuyons.  

Puisse l’Évangile de Pâques nous convaincre de 

cesser de fuir et de trembler, et d’accepter enfin 

cette rencontre fulgurante qui fait mourir et qui 

fait vivre, cette nouvelle identité d’enfant de 

Dieu qui nous a été acquise par Jésus-Christ, 

premier ressuscité.   

 Cette offre nous est faite maintenant. Si 

nous l’acceptons, si nous arrêtons notre fuite en 

arrière et que nous ouvrons la bouche pour por-

ter la parole, alors ce sera Pâques pour nous 

aussi aujourd’hui! 

 

     Joyeuses Pâques à chacun d’entre nous. 



 تفسير أيقونة " القيامة "

“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 (Cliquer 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) 

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 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=url
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7


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

 أمام محبّة الخالق لنا وغفرانه لنا وفهمه إلنسانيّتنا...

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

الصليب أضح  حاضًرا في كّل زماٍن ومكان: في كّل عمل محبّة، في كّل عمذل غذفذران، 

في كّل فعل تواضع، في كّل صالة، في كّل عبادة، في كّل مكاٍن يُذكر أسمه أو يمّجد فذيذه 

 مع أبيه وروحه القّدوس...

بالمعنى التّاريخّي، قام ربّنا مّرة واحدة ولكنّه يقوم في حياة كّل َمن قّرر أن يجعععلعه سعيّعدًا 

 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"العخعطعأ"... إنّعهعا 

أحيانًا كتاٌب مفتوٌح على خيارات قد يؤدّي البعض منها إلى مواقف تصيبك بالعهعوب بعيعن 

 أن تصدّقها أو أن تعتبر ذاتك في حلٍم طويل بأحداثه ولكنّه 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 العكعرا ة بعقعيعامعة العمعسعيعح 

 وبغلبته على الموت واأللم واليأس...

لم يعاتب الرّب خاطئًا ألنّه خاطئ بل كان على الدّوام ينتظره من بععيعد، كعاألب العمعحعّب 

في مثل اإلبن الشاطر، ومستعدٌّ ان يشفيه ولو في الخعفعا ، كعالعمعنعووفعة، وأن يسعتعجعيعب 

ر صمته المتألّم كالمخلّع...  لدعائه كما حصل مع األعمى وأن يقدِّّ

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

أو التبريرات ... بل تعاب فقط إليه وضع في قبره ما يعيقك عن أن تتمتّع بهاا العقعدر معن 

 الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععحععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبّععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة!

برمويّة جميلة، نأخا من القبر بركةً من الّوهور التي وضعناها في يوم الجمعة العظعيعمعة 

وكأّن الرّب أخا مع ورودنا أرواحنا الخاطئة وردّها إلينا نقيّة، مقدّسةً و معععّطعرة بعععطعر 

 العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععامعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة...

وبرمويّة أخرى، نضع على الصليب الفارغ وشاًحا أبيض، ععالمعةً ععلعى قعيعامعة العرّب 

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

 

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

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

  «إِنَّهُ قَام، َوُهَو لَْيَس ُهنَا »



 Nos coordonnées  

 
“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 







 قصة روحية

ذهب رجل إلى الحالق لكي يحلق له شعر رأسه ويهذب له لحيته وما 
أن بدأ الحالق عمله في حلق رأس هذا الرجل، حتى بدأ بالحديث معه 

  في أمور كثيرة
  إلى أن بدأ الحديث حول وجود هللا

   
  أنا ال أؤمن بوجود هللا -قال الحالق : 
  ' لماذا تقول ذلك ؟ -قال الزبون : 
حسنا ، مجرد أن تنزل إلى الشارع لتدرك بأن هللا غير  -قال الحالق : 

  موجود
قل لي ، إذا كان هللا موجودا هل ترى أناسا مرضى ؟ وإذا كان هللا 

موجودا هل ترى هذه اإلعداد الغفيرة من األطفال المشردين ؟ طبعا 
إذاكان هللا موجودا فلن ترى مثل هذه اآلالم والمعاناة أنا ال أستطيع أن 

أتصور كيف يسمح ذلك اإلله الرحيم مثل هذه األمور. فكر الزبون 
للحظات لكنه لم يرد على كالم الحالق حتى ال يحتد النقاش . وبعد أن 

  انتهى الحالق من عمله مع الزبون
   

خرج الزبون إلى الشارع فشاهد رجل طويل شعر الرأس مثل الليف ، 
طويل اللحية ، قذر المنظر ، أشعث أغبر ،فرجع الزبون فورا إلى 

   صالون الحالقة
 ' هل تعلم بأنه ال يوجد حالق أبدا -قال الزبون للحالق : 
 كيف تقول ذلك . . أنا هنا وقد حلقت لك اآلن -قال الحالق متعجبا: 
  الرجل لو كان هناك حالقين لما وجدت مثل هذا   -قال الزبون: 

بل الحالقين موجودين .. وإنما حدث مثل هذا الذي  -قال الحالق :
  تراه عندما اليأتي هؤالء الناس لي لكي أحلق لهم

وهذا بالضبط بالنسبة إلى هللا فاهلل موجود ولكن يحدث  -قال الزبون: 
ذلك عندما ال يذهب الناس إليه عند حاجتهم .. ولذلك ترى اآلالم 

  والمعاناة في العالم
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 Nos activités paroissiales 

Via  Zoom 

Via  Zoom 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
18h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
19h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
13h30-14h30 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi  
14h30- 16h30 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca 

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans) 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
16h:30- 18h:00 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
19h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
16h:30- 18h:00 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Chevaliers Saint Jean 
 

2ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
16h:30- 18h:00 

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 

11h00- 19h00 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi  
18h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
 charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi  
18h - 21h 

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

 نيسان

   ميرم المصرية التائبةاليوم األول: 
   الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيهاليوم الثاني:
   البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثالث:
   الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع:

   القديس روبرتوساليوم الخامس:
   افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:
   فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع:
   الشهيد برالم وتاكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن:
   القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسوب والبابا اربانوس األوباليوم التاسع:
   القديس أغابيوس ومعجوة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر:

   برحوفيوس  الشهيد أنتيبا األنبااليوم الحادي عشر:
   الشهدا  مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عشر:
   البار  وسيمااليوم 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 األوب والشهيدة جوليا البتوباليوم الحادي والعشرون:
   القديس تاودورس السيكاوياليوم الثاني والعشرون:
   القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعشرون:
   القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعشرون:

   مرقس االنجيلياليوم الخامس والعشرون:
الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس اليوم السادس والعشرون:

   األوب
   القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعشرون:
   الشهيدين ياسون وسوسيبتروساليوم الثامن والعشرون:
   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون:

   القديس يعقوب الرسوباليوم الثالثون:
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 كلمة األبونا شربل

 عندي ما أقوله لكم
َن اْلَجلِّيلِّ  على عادة كل يوم، كان المعلّم يطلب منا التوجه الى ناحية. ويومها طلب منا االنتقاب مِّ

يَّةِّ  في َعْبرِّ األُْردُّنِّ    .فَجئنا إِّلَى تُُخومِّ اْليَُهودِّ

يُّوَن، حيث قاب لنا: َها  هناك التقينا ُجُموٌع َكثِّيَرةٌ  يسِّ َِّلى ُأوُرَشلِّيمَ،  ومنهم اْلفَّرِّ دُوَن إ نَْحُن َصاعِّ
، ِّاْلَمْوتِّ َِّلى ُرَؤسَا ِّ اْلَكهَنَةِّ َواْلَكتَبَةِّ، َفيَْحُكُموَن عََلْيهِّ ب مُ إ ْنسَانِّ يُسَلَّ َِّلى اأُلَممِّ لَِّكْي  َواْبُن اإلِّ َويُسَّلُِّمونَهُ إ

الِّثِّ يَُقومُ".  يَْهَوُأوا بِّهِّ َويَْجلِّدُوهُ َويَْصلِّبُوهُ، َوفِّي اْليَْومِّ الثَّ

سمعنا هاا الكالم، ولكن لم يفهم أحد منا ما قاله المعلّم فقد كنا مأخوذين بفكرة الصعود إلى 

 اورشليم، وبكل شكليات العيد والوينة، والعادات، ولم نفهم عمق ما قاله لنا.
وما إن وصلنا إلى مدخل المدينة التي كان يعج بالناس الصاعدين الى العيد، حتى تهافت الجميع  

نحو المعلّم، فالكل يريد الوصوب اليه وشعرنا حينها بفرح كبير، وسيطر علينا شعور من 
 البهجة، والفخر واألهمية لمجّرد أننا برفقة المعلّم.

 صراخ، أناشيد، هتافات،  غاريد، وأطفاب تحمل سعف النخل، وأناس تطرح ثيابها أمام المعلّم.
في وسط هاه الحالة، كانت عيون البعض تنظر الينا نظرة غضب وتوّعد. أيعقل كيف فاتنا ان 

 معلمنا هو إبن هللا ومخلّصنا؟ أيعقل أننا مأخوذين بظاهر األشيا ؟ 
أكملنا المسيرة وسط كل هاه الحفاوة، ودخلنا المدينة وكان العيد في كل مكان، وكان كثيرون 
من اليونانيين، وغيرهم يسعون لرؤية المعلّم، اما نحن كنا منهمكين، مأخوذين بشعور العظمة 

 لكوننا صحبة المعلّم وتالمياه. 
خلف هاه الحالة المليئة بالرهجة، كان السؤاب: ما سّر صمت المعلّم؟ ولماذا لم يشعر يسوع 
بنفس الشعور الاي نشعره نحن؟ لماذا لم يكن المعلّم مأخوذاً بكل الحفاوة واالهتمام من قِّبل 

 الجميع؟ 
 لماذا لم يتفاعل مع الواقع كما فعلنا نحن؟ 

 وما سّر هاه النظرة التي كانت على وجهه؟ كان يحدّق بحب  ويجوب بنظره في كل واحد منا.
أتراه يعلم! أكان يعلم أن خلف هاه الحفاوة، هناك صليب وألم؟ لماذا لم نستطع فهم نظرته؟  

 لماذا لم نتمكن من الشعور به؟ كنا مأخوذين بالرهجه والبهجة، والعيد واألكل والعادات.
 مرت أولى أيام العيد، وفي اليوم الخامس، طلب يسوع منا أن نهي  العشا .
 كل واحد منا أخا يهتم بالقسم المعطى له وعند المسا  جلسنا حوب المعلم. 
 خيّم على العشا  شعوراً غريباً : شعور الحب العميق ممووجاً بالتساؤب. 

غسل أرجلنا، وقبّلَنَا. كسر الخبو وأعطانا، قائالً: "خاوا كلو هاا جسدي، والكأس أيضاً شربنا 
منها وقاب هاه الكأس هي كأس دمي"، لم نفهم شي  من ذلك، فكل واحد منا كان يفكر بالنصيب 

 الاي ينتظره. لم نفهم كلماته، وال معانيها، لم ندرك عظمة الحب الاي يتجلى بيننا.
 لم يكن أحد منا قادر على الدخوب إلى عمق الحقيقة لكي يفهم ماذا يفعل المعلم. 

كل واحد منا كان يفهم األمور على هواه، ولكن لم يستطع أحد من الدخوب مع المعلّم في سّر 
 الحب الاي يتجلى بباله لااته. 

كنا نعيش ظاهر األمور، واألشيا . لم ندرك أن يسوع يعطينا ذاته، وأنه أوصانا أننا كل مّرة 
 نجتمع حوب جسده نعيش سّر الخالص . 

 أسأب ذاتي، كم أنا عاجو عن فهم عمق الحب، حب هللا الاي يحيي كل من يأخاه.
لماذا كنا مأخوذين بظاهر االشيا ؟ وجلستنا معه كانت تدور حوب أنفسنا وليس حوب يسوع 

 نفسه؟ 
 اآلن أدركت ان المعلّم )يسوع الناصري(، هو الحب المتجسد، الحب الاي ينُضج بباله لااته.

 



لماذا لم استطع أن أؤمن ان يسوع ليس مجّرد شخص عادي؟ لماذا كانت عالقتي به عالقة 
 سطحية؟ قائمة على ماذا انا اريد، بغض النظر عن ما يريده هو لي.

 وبعد العشا  خيّم جو من التشنّج عندما قاب المعلّم أن واحداً منا يسلمه!!!
 نظرنا لبعضنا البعض، وراح كل واحد منا يسأب نفسه من عساه يُسلَم المعلم؟ 

 من الاي سيقضي على هاه الحالة؟ 
من عساه يهدم أمانينا؟ وانا في حيرة، وإذ بيهوذا يخرج!!! اجتاحت الصدمة وجوه الجميع، 

 ورحت أسأب نفسي:
 لو كنت مكان يهوذا: ما كان يمكن أن يكون الدافع ألسلّم المعلّم؟

ما الاي قد يدفع انسان لخيانة هللا؟ لم يفعل المعلّم شي  يستحق الخيانة، أيعقل أن الجهل وعدم 
 إختبار الحب، يدفع االنسان ألي عمل؟

 
اليوم أسأب ذاتي كيف إلنسان عاش الحب، الحب الاي يكّمل، الحب الاي ينّمي، الحب الاي 
 يجعلنا شركا  هللا في مجده والمتجلّي بغسل أرجلنا ومنحنا جسده ودمه، أن يخون عهد هللا.
وأنا في حيرة من أمري قاب لنا المعلّم : أنا ذاهب ألصلي فخرجنا كلنا ورا ه الى بستان 

 الويتون حيث ابتعد المعلم عنا قليالً ونحن بقينا معاً في حيرة من أمرنا.
في نصف الليل سمعنا أقدام الجنود واألضوا  متجهة نحونا، ولشدّة خوفنا وتفاجئنا، قام أخانا 
 بطرس بضرب الجندي الاي يعتقل المعلّم بعدما طبع يهوذا قبلة على خدّه . وأي قبلة هاه؟؟؟
إن أخطر ما فعله يهوذا، ليس تسليم المعلّم وحسب، إنما إستعمل أهم تعابير الحب ليعبّر عن 

 الخيانة.
أيعقل هاا؟ كيف يمكن لإلنسان أن يشّوه الحقيقة؟ أيعقل أن الجهل يدفع كل واحد منا ليسلم هللا 

 باسم الحرية وباسم الحب والغيرة على المصلحة العامة؟
إن رؤية المعلّم في أيدي الجنود كانت الضربة القاضية لنا، تشتتنا كلنا، كل واحد ماب الى 
 طريقه، ضللنا كالغنم أما يسوع بصمت وتأمل سار مع الجنود الاين أعمى الحقد قلوبهم. 

 ها هو المعلّم يُسلَم للكتبة ورؤسا  المجمع. 
لماذا؟ وألي جرٍم اقترفه؟ أألنه أقام الموتى؟ وشفى المرضى؟ وأبرأ البرص، وأعاد النظر 

 للعميان؟ .... 
ليس ألجل هاا كله، إعتقلوه ألنه قاب أنا إبن هللا، ألنه شهد عليهم أنهم أنبيا  كابة. ألنه قاب 

 الحقيقة التي تحرر.
 نعم! إن كلفة قوب الحقيقة هو الموت، 

 كلفة أن نعلم أن هللا هو أبانا وليس حاكمنا، 
 كلفة أن نكون محبوبين ومخلّصين، 

 ألن رؤسائنا يريدوننا كالغنم وال يريدوننا أن ندرك أن هللا حاضر وسط شعبه.
 في اليوم التالي تجّمع الناس في دار بيالطس والجميع  كان يهتف إصلبه إصلبه! 

إن صراخ المطالبين بالصلب كان مدّوي، وصداه يشق الجدران. ولكن لماذا؟ لماذا تريدون 
 صلبه؟ ماذا فعل؟ 

 في تلك اللحظة، سألت نفسي: 
 هل أنا مشارك في هاا القرار؟ 

 هل كان بإمكاني فعل أي شي  يحوب دون حدوث هاا؟ 
 لماذا ال يستطع اآلخرين أن يروا في المعلّم هاا الحب والمعنى الاي رأيته أنا؟

سألت ذاتي: هل يعقل أن يكون ثمن الحب هو الموت. وفي اللحظة عينها، تاكرت ما قاله لنا 
 المعلّم عن حبة القمح التي يجب أن تموت لتعطي ثمراً. 

 



 أيعقل أن االخرين من أتباع المعّلم ينظرون للصلب كمجّرد عمل قاٍس؟ 
هل يُعقل أن ينتصر الجهل والحقد على الحب المتجلّي بطاعة المعلّم إلرادة أبيه والموت على 

 الصليب فداً  لنا؟
 كيف لي أن أقوب للجميع أن الحب أقوى من السياط والصراخ؟

 كيف لي أن أقوب للناظرين شدة األلم أن الحب أقوى من الموت؟ 
 كيف أعلن للعالم ولرؤسائنا ان المسيح الاي لطالما بشرونا به هو نفسه الاي صلبوه.

 كيف يمكنني أن أقنع الجميع أن حياتنا كلّفت موت المعلّم على الصليب؟ 
 كيف وكيف وكيف...
 ولكن كل شي  تم.

 وساد الخوف والوعر لدى الصالبين والرؤسا  أكثر منا نحن التالميا. 
لم يُطفي  الصلب نار حقدهم، ولم يغسل دم الحمل قلوبهم وضمائرهم، فهّمهم ذاتهم ومجدهم 

 عارهم.
 وبقينا نسأب: كيف تم كل ذلك ونحن كنا نظن أنه هو الملك اآلتي ليخلّص شعبه من خطاياهم؟

 الجميع يتهامس، ال أحد يجرؤ على الكالم في شأن ما حدث، 
 ما هاا األمر؟ 

 هل هو خوف من اآلخرين؟
 هل هو خجل من الناس؟

 هل هو قلة إيمان؟
لماذا هاا الصمت؟ لماذا لم يكن هناك من ينادي بحقيقة المعلّم؟ لماذا لم يوجد من يدافع عنه؟ 

 لماذا نحن خائفون؟ ... 
 صباح يوم األحد، ذهبت النسوة الى القبر، وإذ بهنَّ يقلن لنا أنه قام!!!

 قام؟ كيف يكون ذلك؟ 
 وذهبنا فشاهدنا الحجر قد دحرج والقبر فارغ. 

في تلك اللحظة، توقف الوقت وتواردة األحداث وبدأ نا نتاكر ما قاله لنا، وأنه سيسلم إلى 
 الموت وفي اليوم الثالث يقوم.

 نعم إنه قام! 
 قام وأقامنا معه من عبودية الحرف.

 قام وأقامنا معه من موت الومان إلى الحياة االبدية.
 قام وأقامنا معه من الخوف إلى الرجا .

 قيامته أعادت لنا كرامتنا، أعادت لنا فخرنا، أعادت إلينا هويتنا :ابنا  هلل.
 قيامته حّولت خوفنا جرأة وضعفنا قّوة.

 ليت العالم بأثره يشعر عظمة هاا الحب الكبير الاي أ هر وأعطى الخالص.
 معلمنا قام!!! أما معلمي الشريعة أصبحوا خائفين.

 هاا هو معلمنا!  
 قام من الموت وأقامنا معه، وبقيامته أصبح كل واحد منا مسيحاً قائم.

لم تعد القيامة محصورة بالمعلّم، فكل مؤمن بالقيامة هو مسيح آخر، هو ذبيحة حيّة يحيي الاين 
 يلتقونه.

 معلمنا قام،  مسيحنا قام ! حقاً قام وحياتنا اليومية شهادة على ذلك. 



Horaire des cérémonies pâques 2021 

Messe du Dimanche de Pâques 04 avril 2021 

11h:00 

16h00 

18h00 

Jeudi 08 avril 2021 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe 

19h30 adoration et confession 

Vendredi 09 avril 2021 

18h00 Chaplet 

18h30 Messe 

Samedi 10 avril 2021 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe 

Dimanche 11 avril 2021 

“Fête de la miséricorde” 

11h:00 messe 

16h00 chaplet 

18h00 messe 

  

Chers paroissiens et paroissiennes 

Un assouplissement pour les lieux de culte vient  

d’être annoncé par le gouvernement de Québec. 

Cet assouplissement nous permet de tenir des messes avec  

(250) personnes   

Pour la participation à la Messe, veuillez réserver vos places sur 

le link Eventbrite attaché sur page  Facebook de la paroisse. 




