
Équipe pastorale 

Père Charbel Geagea  – Curé 
 

Équipe administrative: 
 

Mme Leila El Haiby, V-P 

Mme Eliane Nakouzi, Secrétaire 
M. Elie Kach, Trésorier  

 

Adresse postale: 
 

12450 Rue Gascon,  

Pierrefonds, QC, H8Z 1S2 

 

Adresse électronique: 
 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 
info@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone / Whatsap 
 

514-437-7755 
  

Facebook: 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  

 

Instagram:  
Paroisse St Jean Mtl 
 

Horaire des Messes 
 (au temps du couvre feu) 
Dimanche 11h:00 et  18h:00 

Jeudi (18h:00 ) 
                (Chapelet, Messe, Adoration) 

Vendredi (18h:00) 

Samedi (18h:00) 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Bulletin hebdomadaire  Le 11 avril  2021 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 أحد الجديد: ظهور يسوع للتالميذ وتوما معهم

Le Nouveau Dimanche 

Épîtres : 2 Co 5:11-26 

Évangile: St Jean 20:26-31 

 https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

 Le Seigneur ressuscité vient en gar-

dant ses blessures: sur le côté, dans ses 

mains et ses pieds. Il ne blâme ni répri-

mande. Au lieu de cela il exprime des pa-

roles de paix. 

 Jésus, Tu m'invites également à tou-

cher Tes plaies. Alors je puis Te rencontrer 

dans mes propres blessures, et Te permettre 

de me toucher. Touche mon mal et mon 

cœur durci avec Ta main de guérison. Ainsi 

je deviendrai un don aux autres. 

 Le Seigneur ressuscité établit avec 

chacun de nous une relation personnelle, 

une relation d’amour et c’est à partir de cet 

relation que l’Église se constitue. Durant ce 

temps pascal, Il apparaît aux uns et aux 

autres... Cherchons le Seigneur qui se laisse 

trouver... Et ouvrons-nous, de là, à nos 

frères... Le Corps de l’Église est le peuple 

de Dieu Le Père. 



عيد الرحمة اإللهية هو تمجيد إلحدى صفات هللا التي ال يمكن لعقلنا البشري المحدود استيعابها. اختار الرب يسوو  

األحد األول بعد عيد الفصح لإلحتفال بعيد الرحمة ألن هناك عالقة وثيقة بين سّر مغفرة الخطايا في عويود الوفوصوح 

وسّر الرحمة اإللهية. تنبع رحمة هللا من علمه بضعف اإلنسان المجروح في إرادته وبصيرته. لذا ال يحاسبنوا عولو  

 قوووووووووووووودر قثوووووووووووووواموووووووووووووونووووووووووووووا بوووووووووووووو  عوووووووووووووولوووووووووووووو  قوووووووووووووودر رحوووووووووووووومووووووووووووووتووووووووووووووه.

 

 فووويوووموووا يووولوووي  قووووال الووورب يسوووو  لوووه الوووموووجووود لووولوووقوووديسوووة فووووسوووتووويووون عووون عووويووود الووورحوووموووة اإللوووهووويوووة 

ها انا  رسلك مع رحمتي ال  ك  شعوب العالم، ال  ريود  ن …  ريد  ن يكون األحد األول بعد الفصح عيد الرحمة» 

 .» عوووواقووووم بشووووريووووة مووووتووووضلّوووومووووة بوووو   ريوووود  ن  شووووفوووويووووهووووا  وووواّمووووا  إيوووواهووووا الوووو  قوووولووووبووووي الوووورحووووو 

 

 خبري العالم كلّه في ذلك اليو  عن عظم رحمتي. فك  من يقترب من نبع الحياة في ذاك اليو  ينال مغفورة كوامولوة » 

»لووووووووووووووخووووووووووووووطووووووووووووووايووووووووووووووا  ومووووووووووووووا اسووووووووووووووتووووووووووووووحووووووووووووووقّووووووووووووووه موووووووووووووون عووووووووووووووذاب . 

 خبري العالم كلّه عن رحمتي التي ال تُدرك.  ريد  ن يصبح عيد الرحمة ملجض وحمايوة لوكو  الونوفووخ وبواألخو  » 

نفوخ الخطضة المساكين. في ذلك اليو  ستنفجر  عماق رحمتي الحنون. و سكم محيط ك  النعم عل  تولوك الونوفووخ 

التي تقترب من ينبو  رحمتي. ستنال النفس التي تعترف وتتناول القربان المقدخ مغفرة للخطايا وللعقاب. في ذلوك 

اليو  ستُفتح ك  األبواب اإللهية التي تتدفّق منها النعمة. ال ينبغي  ن تخاف النفوس مون اإلقوتوراب مونوي ولوو كوانو  

خطاياها  رجوانية اللون. إن رحمتي هي  عظم من  ن يستطيع  ي عق  بشري  و مالئكي إدراكوهوا اووال اإلبوديوة. 

ك  كائن يتحدّر من  عماق رحمتي الكلّية الحنان، وك  نفس متّحدة بي ستتضّم  بحبّي ورحمتي اوال األبوديوة، عويود 

الرحمة من عمق  عماق حناني.  رغم  ن يحتف  به في األحد األول بعد عيد الفصح. لن تجد البشرية السال  موا لوم 

»توووووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووووود الووووووووووووووووووووو  نوووووووووووووووووووووبوووووووووووووووووووووع رحوووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووي . 

 

 عطيِك ثالث ارق لتمارسي الرحمة نحو قريبك.  وال  باألعمال، ثانيا  بالكال ، ثالثا  بالصالة. ففوي هوذ  الودرجوات » 

الثالث يكمن م ء الرحمة، وهي برهان قااع عن حبّك لي. بهذ  األساليم تُمّجد النفس رحمتي وتُوقّرهوا. نوعوم، إن 

األحد األول من الفصح هو عيد الرحمة ولكن ينبغي  ن يكون هناك  عمال رحمة. و الم عبادة رحمتي من خوالل 

اإلحتفال الرسمي بالعيد، ومن خالل تكريم الصورة التي ُرسم . سضهم العديد من النعم ال  النفوخ بواسوطوة ذلوك 

 .»الوورسووم. فووهووي تووذكوويوور بووضواموور رحوومووتووي، ألنووه ال موونووفووعووة، حووتوو  موون  قوووى اإليوومووان، دون األعوومووال

 

لقد فتح  قلبي كنبع حّي للرحمة. لتسوتوقوي …  قولي يا ابنتي، إن عيد الرحمة قد انبثق من عمق تعزياتي للعالم كلّه» 

منه ك  نفوخ الحياة. ولتتقدّ  من بحر الرحمة هذا بثقة كبيرة. الخطضة يُبّررون والصالحون يثبتون في عم  الخويور. 

 .»كوووو  موووون يضووووع ثووووقووووتووووه بوووورحوووومووووتووووي يوووومووووتوووولوووو  موووون سووووالمووووي اإللووووهووووي فووووي سوووواعووووة الووووموووووت

 

 .» ريد  ن  منح الغفران الكام  لك  النفوخ التي تذهم ال  اإلعتراف وتقب  المناولة المقدّسة يوو  عويود الورحوموة» 

إن عد  ثقة النفوخ يمزقّني من الداخ  ويتسبّم لي بآال  كبيرة. رغم حبّي الالمتناهي لتلك النفوخ فوهوي ال توزال » 

 .»تشوووّك بوووي. وكوووضّن مووووتوووي لووويوووس كوووافووويوووا  لوووهوووا. الوووويووو  لووولووونوووفووووخ الوووتوووي توووحوووتوووقووور تووولوووك الووونوووعوووم

 

إتّكلي عل  رحمتي في سبي  الخطضة.  ريد خالصهم. عندما تردّدي هذ  الصوالة بوقولوم توائوم وبونيوموان مون  جو  » 

 يها الد  والماء الذان تدفقا مون قولوم يسوو  كويونوبوو  رحوموة مون ” خاا ،  عطيه نعمة اإلرتداد. هذ  هي الصالة  

» جوووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووا، إنوووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووي  ثووووووووووووووووووووق بووووووووووووووووووووكوووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووا . 

 

يا ابنتي،  نظري في لّجة رحمتي وسبّحي هللا عل  رحمتي ومّجديه هكذا  إجمعي خطضة العالم كلّهم وغّطسيهم فوي » 

لّجة رحمتي.  ريد  ن  عطي ذاتي للنفوخ . يا ابنتي، ستتجولين في العالم كلّه، في يو  عيدي، عيد الرحمة وتجلبيون 

 .»النفوخ اليائسة ال  نبع رحمتي. سضشفيها و قّويها

"عيد الرحمة اإللهية " يا يسوع انا أثق بك"   



تفسير أيقونة " األحــــد الجــديــد"

“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) 

األحد الجديد. نهاية  سبو  الحواريين 

)البسي البياض(. اليو  الثامن من 

األسبو  األخير.  حد توما الرسول. ك 

هذ  العناصر جمع  في هذ  األيقونة، 

فضت  تعبيرا  مضيئا   لهذا العيد الجديد . 
 ا

ألب 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
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


هذا األحد يذّكرنا بظهور الرّب يسوع الحّي القائم لتالميذه وتووموا موعوهومك لوذلوك 

وبعد ظهورات يسوع المتكّررة لتالميذهك صار فوي الوحوقويوقوة «. أحد توما»ُدعي 

وعي جديد لدى التالميذ والكنيسة لعُمق حدث القيامةك وسّر يسوع الكاملك لذلوك 

ك بدء أسبوع جديدك وزمن جوديود «اليوم الثامن»هو  «.األحد الجديد»ُدعي أيًضا 

 في حياة الرسل والكنيسة المؤمنة بيسوع الحّي القائم من الموت إيمانًا جديًدا.

  

اتُِّهم بولس بالجنون، فيُجيم  نّه قد يكون عل  شيء ):  21-5/11قور  2الرسالة )

من الجنون مع هللا،  ّما مع المؤمنين فهو في كام  العق  واإلدراك. ويدعوهم إلو  

التسامي مثله، لكي يدركوا سّر محبّة المسيح العظم ، وقد مات باسم الجميع ومن 

 ج  الجميع ر س ا للبشريّة جمعاء. ثّم يشدّد عل   ّن شرف الخدمة الرسولويّوة غويور 

محصور في من عرفوا المسيح التاريخّي، وحدهم، فهذ  الخدمة الجديدة تنبوع مون 

المسيح الحّي القائم من الموت  به خلق هللا كّ  شيء، وبه جدَّد الخلق الذي  فسدتوه 

الخطيئة، فصالحنا مع نفسه، وصار المسيح محور الخلق كلّه، إنسان ا جديد ا يوحويوا 

 فيه المؤمن حياة بّر وقداسة، بميالد ثاٍن جديد من سّر العماد المقدّخ.

هذا الظهور خاّص بيووحونّوا، وموربووا ربوط وا وثويوق وا ):  31-20/26اإلنجيل )يو  

ا بالظهور للتالميذ الباقين قبله. يشدّد اإلنجيلّي عل  حقيقة الظهور وواقعيّته   محكم 

ا  يسو  الحا ر اليو  في وسط التالميذ هو هو نفسه الَّذي مات في األمس مسوّمور 

بيديه ورجليه عل  الصليم، ومطعون ا بحربة في جنبه. فال مجال بعود لولوشوّك فوي 

حقيقة يسو  الحّي القائم الحا ر بينهم. انتق  توما من  قصو  الشوّك إلو   قصو  

، فيسو  هو ربّوه، ألنّوه انوتوصور بوقويواموتوه عولو  «ربّي وإلهي!»اإليمان واليقين  

الموت، وجلس ملك ا  بديًّا عن يمين اآلب؛ ويسو  هو إلهوه، ألنّوه مون جووهور هللا 

ا ممكن ا و روريًّا فوي  اآلب، إله حّق من إله حّق! كان اللقاء الحّسّي مع يسو   مر 

حياته عل  األرض مع تالميذ ، وحاال  بعد قيامته وتمجيد ؛ ولكن بعد ذلك، يوكوفوي 

سما  شهادة التالميذ لإليمان بيسو  إيمانهم، ونوال اوباهم. فاإليمان الوموسويوحوّي 

 المبنّي عل  الشهادة، ال عل  العيان، ال يقّ  بشيء عن إيمان الرس   نفسهم.

  

نوَن ولَم يََروا  َنََّك َرأَيتَنيك طوبى لألَّذيَن يؤمأ آَمْنَت ألأ «  



 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

 !!!جرام ؟؟ 000الكيلو = 
 

سافر الفالح من قريته الى المركز ليبيع الزبد التي تصنعه زوجته و 
 . كانت كل قطعة على شكل كرة كبيرة تزن كل منها كيلو جرام

 
باع الفالح الزبد للبقال و اشترى منه ما يحتاجه من سكر و زيت 

 . وشاي ثم عاد الى قريته
 

 ... أما البقال فبدأ يرص الزبد في الثالجة
 

جرام فقط ...  000فخطر بباله أن يزن قطعة و اذ به يكتشف انها 
 . !! وزن الثانية .. وجدها مثلها و كذا كل الزبد الذي أحضره الفالح

 
في االسبوع التالي .. حضر الفالح كالمعتاد ليبيع الزبد .. فاستقبله 
البقال بصوت عالي : " أنا لن أتعامل معك مرة أخرى فأنت رجل 

جرام فقط و أنت  000غشاش فكل قطع الزبد التي بعتها لي تزن 
 ." !! حاسبتني على كيلو جرام كامل

 
هز الفالح رأسه بأسى و قال " ال تسىء الظن بي فنحن أناس فقراء 
و النمتلك وزنة الكيلو جرام فأنا عندما أخذ منك كيلو سكر أضعه على 

 " !!!! كفة و أزن الزبد في الكفة األخرى
 
 

ال تدينوا كي ال تدانوا ألنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون و بالكيل 
 . الذي به تكيلون يكال لكم

 

http://story4free.blogspot.com/2010/01/900.html


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  
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

   مير  المصرية التائبةاليوم األول: 
   الشهيدين  بيفانيوخ و داسيوخ  خيهاليوم الثاني:
   البابا اسيدوروخ  سقف  شبيليةاليوم الثالث:
   الشهيدين تاودوروخ و غاتو بيدخ والبابا ايساتوخاليوم الرابع:

   القديس روبرتوخاليوم الخامس:
   افتيخيوخ بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:
   فالفيانوخ بطريرك القسطنطينية وبيونيوخاليوم السابع:
   الشهيد برال  وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن:
   القديس هرماخ و بيفراديتوخ الرسول والبابا اربانوخ األولاليوم التاسع:
   القديس  غابيوخ ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر:

   برحوفيوخ  الشهيد  نتيبا األنبااليوم الحادي عشر:
   الشهداء مينا و رموجانوخ و فوكرفوخاليوم الثاني عشر:
   البار زوسيمااليوم الثالث عشر:
    رمنجلدوخ الملك الشهيد والقديس  رستركوخاليوم الرابع عشر:

   سابا الشهيد والبابا سوتيروخاليوم الخامس عشر:
   البارة  ناسيمااليوم السادس عشر:
   البابا  غابيتوخاليوم السابع عشر:
   البارة تاسيا التائبةاليوم الثامن عشر:
   البار تيمون الشماخاليوم التاسع عشر:

   البار نتنائي  الناسكاليوم العشرين:
   البابا بيوخ األول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والعشرون:
   القديس تاودورخ السيكاوياليوم الثاني والعشرون:
   القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعشرون:
   القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعشرون:

   مرقس االنجيلياليوم الخامس والعشرون:
الشهيد باسيليوخ  سقف  ماسيا والبابا  ناكليتوخ اليوم السادس والعشرون:

   األول
   القديس سمعان بن حلفا  سقف  ورشليماليوم السابع والعشرون:
   الشهيدين ياسون وسوسيبتروخاليوم الثامن والعشرون:
   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون:

   القديس يعقوب الرسولاليوم الثالثون:
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 كلمة األبونا شربل

 يميل اإلنسان طبيعيًّا إلى الشّك في كّل ما أو من يخرق المألوف...
ولكنّه، بطبيعته أيًضا، يبحُث عن اإلستقرار حين يتوافر له ذلك، سواًء في العمل أم في العائلة. 
لذا فهو يشعر بطمأنينة أكبر كلّما وجد إجاباٍت أوضح على تساؤالته ال سيّما في ميادين الحياة 
العمليّة والعلميّة... وفي ميادين المسائل الوجوديّة والمصيريّة كالموت والحياة واإليمان الّتي 

 ما زالت هاجسه وسببًا من أسباب قلقه الدائم...
إنجيُل اليوم تجسيد واضٌح لتوق اإلنسان إلى المعرفة... فتوما الباحث عن اليقين يمثّل كّل 

 إنساٍن تّواٍق إلى اإلطمئنان واألمان في حياةٍ عاصفٍة بالشكوك والهموم واألسئلة:
 فَمن منّا ال يرغب في وضع إصبعه في جراحاٍت سبّبتها له السنين أو األحزان أو القلق؟ •
وَمن منّا ال يرغب، في قرارة نفسه، بلمس ذلك "الجانب اآلخر" من الدنيا، حيث ال شقاء  •

 وال تعب وال إرهاق؟
وَمن منّا ال يتمنّى أن يسير في دروب الدنيا "اآلنية" وهو مطمئنٌّ لوضوح مصيره في الدنيا  •

 "الدائمة"؟
 فتوما "القلق" هو أنا وأنت وكّل تّواق إلى زوال ألم الشك وإلى إحالل سالم المعرفة واليقين.

 
َر لنا توما دائًما كمثاٍل للشّك ولكنّه في الحقيقة نموذٌج للمؤمن الحقيقّي!  لقد ُصّوِّ

فكم من المؤمنين "التقليديّين" يكتفون بما يعرفون عن هللا من خالل تلك الصور الموروثة التي 
إمتزج فيها نور اإلنجيل بظلمة الثقافات  المتعّددة، عبر التاريخ؟ فمن هللا الغاضب إلى هللا 

المنتقم، تترّدد صوٌر كثيرة في مناسباتنا وفي أذهاننا دون أّي سؤاٍل أو تساؤل من قبلنا، فنقبلها 
وكأنّها حقيقة دامغة، رغم ما نرّدده في صلواتنا وفي إنجيلنا من صوٍر مناقضة لها كاهلل 

 الرحوم وهللا الغفور، فتتعايش كّل هذه الصور بسالٍم في فكرنا وقلوبنا؟!
يأتي مار توما اليوم ليهّز إطمئناننا الزائف بقلقه المحيي الّذي قّدم له القّديس أوغوسطينوس 

الخالصة بالقول: "قلبنا لن يستريح إاّل بك"!... فقلب اإلنسان ال يستريح إاّل إذا إلتقى باهلل على 
حقيقته وليس هللا الّذي خلقته لنا تقاليدنا أو قصصنا... ولو مهما أخبرناه عنه أو شهدنا له فال 

شيء في الدنيا قادٌر على زرع الّسالم الحقيقّي في قلوبنا إذا لم يتّم اللقاء ما بيننا وما بين هللا... 
 وال شيء يضاهي إحساسنا وشعورنا وصالتنا في تلك اللحظات...

في هذا اإلطار، لم تأتِّ الكنيسة لتمنع لقاء المؤمن باهلل بل لتقوده إلى تلك اللحظة من خالل 
صلواتها ورتبها: فهي تعّمده لتكّرس إنتماءه باهلل وتثّبته لتفتح قلبه على نعم ومواهب الّروح 

القدس وتهيّؤه بالتوبة ليتحّضر للقاء هللا وهو في أبهى حلله وتجعله بالزواج يختبر جمال 
الخلق وبالكهنوت طهارة الخليقة وبمشحة المرضى أهميّة العبور للقاء الدائم... وتختصر كّل 
ذلك في تلك الهنيهة التي يدخل فيها هللا إلى قلبه باإلفخارستيا ليجعله صورةٌ عنه ومثاالً عنه 

 إلنساٍن آخر...
نًا!". ٍن بَْل ُكْن ُمْؤمِّ  فال شرط للقاء هللا سوى ما قاله الرّب يسوع اليوم: "وال تَُكْن َغْيَر ُمْؤمِّ

فاإليمان وحده هو العين التي تسمح لإلنسان "برؤية" هللا وأعماله وتسمح له أيًضا "برؤية" 
مصيره بوضوح وبيقين. ونعود إلى القّديس أوغسطينوس الّذي يقول: "واإليمان يسبق 
المعرفة" وترجمة هذا القول بالنسبة لنا هو أّن اإليمان يقود إلى المعرفة ولذا أّكد الرّب 

 يسوع : "ُطوبَى لَِّمْن لَْم يََروا وآَمنُوا!". فمن آمن رأى وعرف وعلم...
فال نخف من سؤال هللا عن حقيقته وعن وجوده وعن طبيعته ولكن لنقلق كثيًرا متّى وّجهنا 
أسئلتنا إلى سواه أو إن بدأنا بحثنا بعيًدا عن اإليمان ألنه، حينها، سنفتقد كثيًرا إلى البوصلة 

 التي وحدها تقدر على توجيه خطانا إلى ميناء األمان والسالم والّراحة.
 فلنسأل الرّب أن يُنّمي فينا نعمة اإليمان لنعرفه أكثر واألهّم، لنحّبه أكثر، آمين.



Horaire des cérémonies pâques 2021 

 

Samedi 10 avril 

 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Dimanche 11 avril (fête de la miséricorde divine) 

 

11h:00 Messe. 

 

17h30 Chapelet. 

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  (25) personnes   

Pour la participation à la Messe, veuillez réserver 

vos places sur le link Eventbrite attaché sur page  

Facebook de la paroisse. 


