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“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

Les prêtres Trépassés 

 أحد الكهنة

Épître: 1Tm 4:6-16 

Évangile: St Lc 12:42-48 

  

Aujourd’hui, selon le rite maronite, c’est 

dimanche du mémorial des prêtres. L’Église 

prie pour les prêtres surtout pour ceux qui nous 

ont quittés pour la vie éternelle. Saint Paul 

l’Apôtre les appelle (1 Corinthiens 4 : 1) les 

gardiens des mystères de Dieu :  

« Que l’on nous regarde donc comme des auxi-

liaires du Christ et des intendants des mystères 

de Dieu ». 

 

 Ô Père, fais se lever parmi nous de 

nombreuses et saintes vocations au sacer-

doce, qui maintiennent la foi vivante et gar-

dent une mémoire pleine de gratitude de 

ton Fils Jésus Christ par la prédication de 

sa Parole et l’administration des sacre-

ments.  

 

 Prions aujourd’hui pour les prêtres 

qui nous ont servi dans le passé et ceux qui 

continuent à nous servir.   



“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 utili-

sant le courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

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

COMMUNION DES MALADES 

« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. » (Jacques 5:15) 

Le curee de la paroisse St Jean sera au service des fidèles 

malades qui ont besoin de se confesser et de recevoir la 

communion à domicile.  

Prière de nous contacter au 514-437-7755. 

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
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


 تفسير أيقونة "آباؤنا الكهنة"

أباؤنا الكهنة الذين سبقونا إلى دنيا الخلود، 

يحتفلون بالذبيحة ويبشرون بالكتاب على مذبح 

العالم النوراني، والمالئكة محيطة بالمذبح سّجداً. 

كل ذلك على مشهد نهيوي نرى من خالله الضابط 

الكل مع الشفيعين الدائمين، العذراء والمعمدان، 

 يحيط بهم المالئك وتتقدمهم األبواق والموازين. 

 

Les Prêtres Trépassés 

Nos pères les prêtres qui nous ont précédés dans l’éter-

nité continuent leur célébration et prêchent la Bibles sur l’au-

tel de monde lumineux, entourés par les anges en adoration. 

Tout cela se passe devant une scène eschatologique présentant 

le Pantocrator avec les deux suppliants éternels, la Sainte 

Vierge et le Précurseur, entourés par la foule des saints et par 

les anges porteurs de trompettes et de balances. 

 

The Deceased Priests 

Our fathers, the priests, who preceded us to eternity 

continue their celebration there and preach the Bibles upon 

the altar of the luminous world, surrounded by worshipping 

angels. All this happens in an eschatological scene, presenting 

the Powerful One with the two eternal suppliants, the holy 

Virgin and the Forerunner, surrounded by a crowd of saints 

and angels who carry trumpets and scales.  

"احد الكهنة تفسير أيقونة "   



 

  َمْن تَُراهُ ٱلَوِكيُل ٱألَِميُن ٱلَحِكيمُ  

يخّصص تقليدنا المارونّي العريق، في آخر زمنن الندننح، و نبنل الصنوي النكنبنينر  

مباشرة، ثالثة آحاد وثالثة أسابيع لذكر الموتى من الكهنة، ثّم من األبنرار والصندّينقنينن، 

ثّم من المؤمنين عموًما. فالكاهن، أو األسقف، هو رفيقنا األمين في سفرنا إلنى ،، ولنه 

وجهان، وجه الراعي الصالح يدبّر الرعيّة بالحنكنمنة وحانن النتندبنينر، ووجنه النوسنينط 

الشاخص أبدًا إلى الاماء، في خدمنة األسنرار النمنقندّسنة، وفني الصنالة الندائنمنة ألجنل 

 رعيّته.

هي مجموعة توصيات للكاهن الخادي والنرسنوف فني ):  16-4/6طيم  1الرسالة ) 

كنياة المايح، أهّمها االغتذاء بكالي اإليمان النانابنو، والنتنعنلنينم الصنحنينح، بنعنيندًا عنن 

الخرافات والحكايات الخياليّة الكاذبة؛ وترويض النفس على النتنقنوى، منقنابنل النرينا نة 

الجاديّة، وهي تعني الجهد المايحّي للعيش في عال ة طنيّنبنة ومانتنقنينمنة منع ، ومنع 

الناس أجمعين، في سبيل الخالص األبدّي؛ وأن يكون مااالً للمؤمنين برغنم حنداثنة سننّنه 

أحيانًا، وفي كّل شيء؛ والقياي بواجب إعالن كلمة ،، وتنعنلنينم النمنؤمنننينن منن النكنتنب 

المقدّسة والكتب األخرى المفيدة للوعظ والتعلينم؛ وأخنينًرا األمناننة لنلنمنوهنبنة النروحنيّنة 

الاُّميا، التي  بلها وتالّمها بو ع أيدي النمنانؤولنينن النرسنمنيّنينن فني النكنننينانة، عنلنينه 

 شخصيًّا، ليكون مكّرًسا للخدمة الكهنوتيّة في األسرار المقدّسة، مدى الحياة.

 

يشدّد على مكافأة العبد الوكينل األمنينن الاناهنر فني اننتن نار ):  48-12/42اإلنجيل )لو 

مجيء الرّب سيّده، و صاص الوكيل الالهي الذي يعتقد أن مجيء سيّده ينتنأّخنر منوعنده. 

والتطبيق على الكاهن يدّف على أّن الالطة الكهنوتيّة مرتبطة باألمانة لنلنرّب النذي والّه 

الالطة. واألمانة للرّب تاتدعي الحكمة، وهي معنرفنة تندبنينر ، النخنالنصنّي، و نراءة 

إرادته في كّل شيء. إّن التشديد في المال على الخدمة في إعطاء النطنعناي ألهنل النبنينو 

يطبَّق مباشرة على الكاهن في توزيع جاد النرّب ودمنه عنلنى النمنؤمنننينن فني النخندمنة 

اإلفخرستيّة. أّما التجربة الكبرى الّتي يتعّرض لها الكاهن فتكُمنن فني اسنتنخنالف خندمنتنه 

الكهنوتيّة من أجل مصالحه الخاّصة، فيناى أو يتناسى أنّنه إنّنمنا اخنتناره ، لنه كناهننًنا 

( 51-54/45ليكون خادًما هلل وللشعب في ما هو هلل. يشدّد اإلنجيلّي لو ا أكار من منتَّنى  

 على القصاص المريع الذي ينت ر الكاهن الذي يعرف مشيئة سيّده وال يعمل بها!

 

إّن جميع تلك المواصفات للكاهن الخادي تُوليه أيًضنا الشنرف النوسنينم النمنحنفنو   

من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أننا، فنهننناو ينكنون « للتلميذ األمين على تعاليم سيّده: 

 ).15/51 يو  »أيًضا خادمي. من يخدمني يكّرمه اآلب



Messes  hebdomadaire desHoraire 

 Online 

Vendredi 04 février 2022 

18h00 Chapelet du Sacré Cœur de Jésus. 
18h30 Messe à l’intention des Familles. 

Samedi 00 février 2022 

18h00 Chapelet. 
18h30 Messe à l’intention des défunts. 

Dimanche 00 février 2022 

11h:00 Messe à l’intention des paroissiens. 

Jeudi 10 février 2022  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe . 
11h30 Adoration et confession. 

Vendredi 11 février 2022 

18h00 Chapelet  
18h30 Messe à l’intention des paroissiens. 
 

 
Les Eglises ouvriront leurs portes de nouveaux 

aux Fidèles à partir de Lundi 07 février avec une 
capacite de 250 personnes, tout en respectant les 

consignes sanitaires. 



 التوصيات الرعوية
 

 “Agir pour Batir”   شكر كبير ،
ً
تنا الرعوية، أوال  هو عنوان مسير

، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل 
ً
ألصحاب األيادي البيضاء. ثانيا

 DÎmeالحفاظ عىل عائلتنا الرعوية ومساعداتها من خالل ال 

annuelle    .أو الُعشر السنوي 

 Pour assurer le service spirituel aux malades, 

veuillez contacter le curé de la paroisse.  

 

 Durant la période de fermeture des lieux de 

culte, vous pouvez venir prier et prendre la 

sainte communion selon votre disponibilité tout 

en avisant le curé. 

 

 À partir de 07 février nous reprendrons les 

messes en présentiel avec une capacité de 550 

personnes. 

  :ألجل كنياة سينودسية، شركة، ” تلبية لدعوة  داسة البابا

الجميع مدعو للصالة والتفكير العميق مع “ مشاركة، رسالة

الكنياة األي والمعلمة في هذه المايرة المجمعية، واالجابة على 

 الموا يع المطروحة  الصفحة التالية(.



" من أجل كنيسة سينودسية "  

 المحاور العشرة واألسئلة المرافقة لها
 رفاق الدرب  -1
َمن هم الذين  .في الكنيسة والمجتمع نكون جنبًا إلى جنب على الطريق ذاته

"يسيرون معًا" في أبرشيّتك وفي رعيّتك؟ من هم رفقاء الدرب الذين نسير معهم 
حتى ولو كانوا من خارج الدائرة الكنسيّة؟ من هم األشخاص والجماعات الذين 

 يُتركون على الهامش؟
 اإلصغاء -2

اإلصغاًء هو الخطوة األولى في السير معًا إال أنه يتطلب انفتاح الفكر والقلب من 
دون أحكام مسبقة. كيف يتم اإلصغاء إلى العلمانيّين، وبخاّصة النساء والشباب؟ 
هل نستطيع تحديد األحكام المسبقة واألفكار النمطيّة التي تُعيق اإلصغاء؟ ما 
َّل اإلصغاء أو يمنعُه؟ كيف نحتضن إسهام المكّرسين والمكّرسات؟ ما  الذي يَُسه 
هي حدود طاقتنا على اإلصغاء وبخاصة حيال الذين يختلفون معنا في اآلراء؟ ما 
هي المساحة المتاحة ألصوات األقليّات؛ وبخاصة الفقراء والمهّمشين والذين 

 يُعانون من اإلقصاء االجتماعي؟
 أخذ الكالم )التعبير عن الرأي( -3

 الجميع مدعوون إلى التكلّم بجرأة وبكّل حريّة، بالحقيقة والمحبّة.
ما الذي يسمح أو يُعيق أخذ الكالم بجرأة وبشكل مسؤول في رعيتك وأبرشيّتك 
وفي المجتمع؟ متى وكيف نقوى على قول ما يبدو لنا مهّماً؟ ما هي العالقة مع 
وسائل اإلعالم بشكل عام؟ َمن هم الذين يتكلّمون باسم الجماعة المسيحيّة وكيف 

 يتم اختيارهم؟
 االحتفال بكلمة هللا وباالفخارستيا -4
الّسير معًا" ال يكون ممكنًا إذا كان قائًما على اإلصغاء الجماعي لكلمة هللا وعلى "

كيف يمكن للصالة واالحتفال الليتورجي أن يُلهما ويُوّجها  .االحتفال باإلفخارستيا
"السير معًا" بشكٍل فاعل في حياتنا المشتركة ورسالتنا في الجماعة؟ كيف يمكن 
للصالة واالفخارستيا أن تلهما القرارات األكثر أهميّة؟ كيف نشّجع المؤمنين 

 على المشاركة الحيّة في الليتورجيا؟
 تقاسم المسؤوليّة على صعيد الرسالة المشتركة -0

السينودسيّة هي في خدمة رسالة الكنيسة وبالتالي يُدعى جميع أعضائها بصفتهم 
تالميذ رسال ليسوع، الى المشاركة في تلك الرسالة. ما هي المعّوقات التي تحول 
دون أن يكون المعّمدون ناشطين في الرسالة؟ كيف تدعم الجماعة المسيحية 
األعضاء فيها الذين يخدمون المجتمع من خالل االلتزام االجتماعي والسياسي 
والبحث العلمي؛ والتربية؛ وتعزيز العدالة االجتماعية؛ والّدفاع عن حقوق 
االنسان وعن البيئة؟ كيف تُساعد الكنيسة ابناءها على عيش خدمتهم حيال 
المجتمع بشكل رسالي؟ كيف يتم التعاون بين الكنائس ذات الحق الخاص القائمة 

 على مساحة واحدة؟



 الحوار في الكنيسة وفي المجتمع -0
 .الحوار طريق يتطلّب المثابرة والصبر ولكنّه يتيح أيًضا الفهم التبادل

إلى أي مدى يلتقي النّاس في جماعتنا للتحاور فيما بينهم؟ ما هي أماكن ووسائل 
الحوار في كنيستنا؟ كيف تُقارب االختالفات في الرؤية أو الخالفات والمشاكل؟ 
ما هي المشاكل الخاصة في الكنيسة والمجتمع التي تستدعي منّا اهتماًما خاًصا؟ 
ما هي خبرات الحوار والتعاون مع المؤمنين من ديانات أخرى ومع أولك الذين 
ليس لديهم انتماء ديني؟ كيف تتحاور الكنيسة مع قطاعات المجتمع وتتعلّم منها 

 في مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة والمجتمع المدني؟
 الحوار مع الطوائف المسيحية األخرى -7
يحتٌل الحوار بين المسيحيين من كنائس وجماعات كنسيّة مختلفة، والذين تجمع 

 بينهم المعمودية الواحدة مكانة خاصة في المسار السينودسي.
ما هي طبيعة العالقات بين جماعتنا الكنسيّة والمسيحيين المنتمين الى تقاليد 

مسيحيّة مختلفة؟ ما الذي يجمع بيننا وكيف نسير معًا؟ ما هي الثمار التي جنيناها 
 من الّسير معًا وما هي الصعوبات التي واجهناها؟

 السلطة والمشاركة -8
 الكنيسة السينودسيّة هي كنيسة المشاركة "وتقاسم المسؤولية" 
كيف نحّدد األهداف التي يجب متابعتها، والطريق للوصول اليها، والخطوات 

العمليّة لتحقيقها؟ كيف تُماّرس الّسلطة داخل كنيستنا؟ ما هي طرق ممارسة 
العمل الفريقّي وطرق ممارسة تقاسم المسؤوليّة؟ كيف يتم تشجيع الخدمات 
العلمانية وتحّمل المسؤولية من قبل المؤمنين؟  كيف تعمل المجالس السينودسيّة 
)المجالس الكهنوتية. والراعوية؛ واألبرشيّة؛ إلخ...( على صعيد الكنيسة 

 الخاّصة؟
 التمييز واتخاذ القرارات -9
تتّخذ القرارات في المسار السينودسّي من خالل تمييز على قاعدة توافق ينبع من 

 الطاعة المشتركة للروح القدس.
ما هي اآلليات والطرق التي نسير من خاللها معًّا ونتّخذ القرارات؟ كيف يمكن 

تحسينها؟ كيف يمكننا تعزيز مشاركة الجميع في القرارات داخل الجماعات 
المنّظمة بشكل هرمّي؟ كيف نربط بين المرحلة االستشارية ومرحلة التداول؛ بين 
المسار الذي يقود الى صنع القرار واللحظة التي بها يُتخذ القرار؟ بأّي طريقٍة 

 وبأيّة وسائل تُعّزز الشفافية والمساءلة؟
 التنشئة على السينودسيّة -10
روحانية السير معًا مدعّوة الى ان تكون األساس التربوي للتنشئة اإلنسانية 

 والمسيحيّة للشخص كما للعائالت والجماعات.
كيف ننّشئ األشخاص سيّما الذين يشغلون مناصب مسؤولية داخل الجماعة 

المسيحيّة؛ لجعلهم أكثر أهليّةٌ على السير معا واالصغاء المتبادل والحوار؟ أي 
 تنشئٍة نقّدم على صعيد التمييز وممارسة السلطة؟



 قصة روحية
 ال أريد الموت لحماتي

 
جو وذهبو إلى بيو حماتها “لي لي”منذ زمان بعيد، كانو تعيش في الصين فتاة اسمها  ، تزوَّ

 لتعيش مع زوجها في بيو أسرته، حاب عادة البالد هناو.
أنها لم تَعُد  ادرة على المعيشة مع حماتها على “ لي لي”ولم يمِض  ليل و و إالَّ ووجدت 

اإلطالق. فإنها وجدت أن شخصيتها ال تتناسب، بل وتختلف كل االختالف مع شخصية حماتها؛ 
تخضب من كايٍر من عادات “ لي لي”وكذلك شخصية حماتها نفس الشيء تختلف معها! فقد كانو 

ت األياي، وَعبََرت األسابيع، “ لي لي”حماتها، باإل افة إلى أن حماتها كانو تنتقد  دائماً. ومرَّ
وحماتها ال تكفَّان عن العراو والجداف. ولكن، ما جعل األمر أسوأ وأسوأ، هو أنه “ لي لي”و

بحاب التقاليد الصينية يجب على الكنَّة  زوجة االبن( أن تخضع لحماتها وتطيعها في كل شيء. 
أنها “ لي لي”و د تابَّب كل هذا الخضب والشقاء لزوجها بالحزن واأللم الشديد. وأخيراً، وجدت 

ال يمكنها أن تقف هكذا في مواجهة سوء أخالق حماتها وتحكُّمها فيما بعد، فقررت أن تفعل أي 
 شيء لتالفي ذلك.

هو  إلى صديق حميم لوالدها، الايِّد هويانج، تاجر أعشاب طبية “ لي لي”وفي اليوي التالي توجَّ
في القرية التي تعيش بها. وأخبرته بكل الو ع وسألته إن كان يمكنه أن يعطيها بعض األعشاب 
الاامة حتى تحل مشكلتها مع حماتها مرة واحدة وإلى األبد. وفكَّر هويانج مليّاً برهة من الزمن، 

ان ري، يا "لي لي"، سوف أساعدو على حل مشكلتك، ولكن عليِك أن تنصتي ِلَما ”وأخيراً  اف: 
 “.أ وله لِك وتطيعيني

ودخل هويانج إلى “. حا ر، يا هويانج، سوف أفعل كل ما تقوله لي”فردَّت عليه "لي لي":  -
الخرفة الداخلية لدكانه، ورجع بعد عدة د ائق حامالً رزمة من األعشاب. و اف لـ "لي لي": 

ان ري، أنِو ال تاتطيعين استخداي سّمٍ سريع المفعوف لتتخلَّصي من حماتِك، ألن ذلك سوف ”
ياير الشك في نفوس أهل القرية. لذلك فقد أعطيتِك بعض األعشاب التي تبني الاموي في جامها. 
ي لحماتك أكلة لذيذة الطعم وتضعي فيها  ليل أعشاب في إناء للطبخ.  وعليِك يوماً دون يوٍي أن تُعدِّ
ولكي تتأكَّدي من أنه لن يشكَّ فيِك أحد حينما تموت، فالبد أن تكوني واعية جداً أن تتصرفي معها 

 “!بطريقة ودية جداً. فال تتجادلي معها وأطيعيها في كل رغباتها، بل عامليها كأنها ملكة البيو
ت  جداً، وشكرت الايد هويانج، وأسرعو إلى البيو لتبدأ خطة القتل لحماتها! “ لي لي”وُسرَّ

تُِعدُّ الطعاي الخاص الممتاز كل يومين لحماتها، “ لي لي”ومرت األسابيع، وتتابعو الشهور، و
 وتعاملها كأنها أُمها.

تمارس  بطها لخضبها من “ لي لي”وبعد مرور ستة أشهر، تخيَّر كل شيء في البيو. فقد بدأت 
ف معها بحما ة أو بخضب.  حماتها، حتى أنها وجدت أنها لم تَعُد تتصرَّ

شهور، ألن حماتها بدأت تعاملها بحنّوٍ  1ال تدخل في مجادالت مع حماتها لمدة “ لي لي”و لَّو 
، وبدأت تحبها كأنها ابنتها! بل صارت “لي لي”أكار وبتباٍُّط أكار. وهكذا تخيَّر اتجاه الحماة تجاه 

وبدأت لي لي مع حماتها يتعامالن “. لي لي”تحكي لصديقاتها وأ اربها أنه ال توجد كنَّة أفضل من 
 معاً كأُي حقيقية مع ابنة حقيقية! أما زوج لي لي فعاد سعيداً جداً وهو يرى ما يحدث.

هو إلى الايد هويانج و الو له:  سيدي هويانج، ”ولكن لي لي كانو منزعجة من شيء ما. فتوجَّ
أرجوو أن تااعدني لتجعل الامَّ الذي أعطيته لي ال يقتل حماتي! فقد تخيَّرْت إلى سيدة طيبة، 

 “.وصرُت أحبها كأنها أُمي. أنا ال أُريدها أن تموت بالاّمِ الذي و عته لها في الطعاي
 وابتام هويانج وأطرق برأسه  ليالً ثم  اف لها:

يا لي لي ليس هناو ما ياير انزعاجك! فأنا لم أعِطِك سّماً، فاألعشاب التي أعطيتها لِك كانو ”
ِِ وفي مشاعرو تجاهها. ولكن كل هذا  فيتامينات لتقوية صحتها. الامُّ الوحيد كان في ذهنِك أنِو

 “. د زاف بمحبتِك التي  دَّمتيها لها
 

http://story4free.blogspot.com/2008/10/blog-post_11.html
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 أسماء في السماء

 شهر شباط
 

   : فيونس الشهيد والبابا أوتيكيانوساليوم األول 

   : دخول السيد المسيح الى الهيكلاليوم الثاني 

   : سمعان الشيخ وحنة النبيةاليوم الثالث 

   : ايذيدورس الفرمياليوم الرابع 

   الشهيدة أغاتا البتولاليوم الخامس: 

   : القديس بروكلّس أسقف أزمير والشهيدة فوسطااليوم السادس

   : القديس برتيانوس أسقف المبساك والبابا انتاريوس األول الشهيداليوم السابع

   : النبي زكريا بن يواداعاليوم الثامن

   القديس مارون أب الكنيسة المارونيةاليوم التاسع: 

   : الشهيدتين ابولونيا ودوروتيااليوم العاشر

   : الشهيد كارلمبيوساليوم الحادي عشر

   والقديس اسكندر الفّحام  : القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيااليوم الثاني عشر

   : القديس مرتينيانوس الناسكاليوم الثالث عشر

   الشهيد فالنتينوس الكاهناليوم الرابع عشر: 

   الشهيدين فوستينوس الكاهن ويوتيناس الشماساليوم الخامس عشر: 

   الشهيد تاوذورس التيرونياليوم السادس عشر: 

   : أغابيوس اسقف سينادا والبار كونرادوساليوم السابع عشر

   القديس لون الكبير بابا رومااليوم الثامن عشر: 
القديسين ارشيبوس وفيلمون تلميذي بولس وتذكار الشهداء األساقفة اليوم التاسع عشر: 

   تيرانيوس وسلوانوس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم اللبنانيين الذين استشهدوا في صور

   : البار يعقوب تلميذ مار ماروناليوم العشرين

   : القديس ارسطاطيوس بطريرك أنطاكيااليوم الحادي والعشرون

   : تذكار إقامة كرسي بطرس في أنطاكيااليوم الثاني والعشرون

   بوليكربوس أسقف ازميراليوم الثالث والعشرون:  

   البارة مرغريتا التائبةاليوم الرابع والعشرون: 

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

   االسكندريه

   : القديس تالالوساليوم السابع والعشرون

    : الناسكتين كورا ومارانااليوم الثامن والعشرون

   : تذكار البابا الوناليوم التاسع والعشرون
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"Je Crois " 

 MARIE – MERE DU CHRIST, MERE DE L’ÉGLISE 

319 Après avoir parlé du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et 

de l’Esprit, il convient de considérer maintenant sa place dans le mystère de 

l’Église. " En effet, la Vierge Marie (...) est reconnue et honorée comme la 

véritable Mère de Dieu et du Rédempteur (...). Elle est aussi vraiment ‘Mère 

des membres [du Christ] (...) ayant coopéré par sa charité à la naissance dans 

l’Église des fidèles qui sont les membres de ce Chef’ (S. Augustin, virg. 1 : PL 

40, 933) " (LG 59). " ... Marie Mère du Christ, Mère de l’Église " (Paul VI, 

discours 51 novembre 1314). 

I. La maternité de Marie envers l’Église 

Toute unie à son Fils... 

314 Le rôle de Marie envers l’Église est inséparable de son union au Christ, 

elle en découle directement. " Cette union de Marie avec son Fils dans l’œuvre 

du salut est manifeste dès l’heure de la conception virginale du Christ, jusqu’à 

sa mort " (LG 57). Elle est particulièrement manifeste à l’heure de sa passion : 

La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union 

avec son Fils jusqu’à la Croix où, non sans un dessein divin, elle était debout, souf-

frant cruellement avec son Fils unique, associée d’un cœur maternel à son sacrifice, 

donnant à l’immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, 

pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la Croix, donnée comme sa 

Mère au disciple par ces mots : " Femme, voici ton fils " (Jn 19, 26-27) (LG 58). 

965 Après l’Ascension de son Fils, Marie a " assisté de ses prières l’Église 

naissante " (LG 69). Réunie avec les apôtres et quelques femmes, " on voit Marie ap-

pelant elle aussi de ses prières le don de l’Esprit qui, à l’Annonciation, l’avait déjà 

elle-même prise sous son ombre " (LG 59). 

...  aussi dans son Assomption... 

311 " Enfin la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la 

faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et 

âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, 

pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, 

victorieux du péché et de la mort " (LG 53 ; cf. la proclamation du dogme de 

l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie par le Pape Pie XII en 1350 : 

DS 9309). L’Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à 

la Résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres 

chrétiens : 

Dans ton enfantement tu as gardé la virginité, dans ta dormition tu n’as pas quitté le 

monde, ô Mère de Dieu : tu as rejoint la source de la Vie, toi qui conçus le Dieu vi-

vant et qui, par tes prières, délivreras nos âmes de la mort (Liturgie byzantine, Tro-

paire de la fête de la Dormition [15 août]). 



 كلمة االبونا شربل

تَُهم!!!  إنها ِحصَّ

مع التشديد على أهمية الحكمة واألمانة، وأن تكون أوفياء برسالتنا، يسقط من بالنا أحياناً ان 

 المثل الذي أعطاه يسوع، يحدد فيه ان المطلوب من الوكيل هو فقط إعطاء الحّصة.

بالعودة الى طبيعة مهمة الوكيل، البد من التأكيد على أنه ليس المالك، وال صاحب الشيء، 

 إنما مؤتمناً عليه.

تَُهم، أي حقّهم بالعيش الكريم، والحصول على ابسط مقومات الحياة. صَّ  إنها ح 

 كل شيء في الوجود هو حّصة من هو بحاجة اليه.

 كل شيء نملكه، او نخّزنه في أهراءاتنا الشباع طمعنا، هو ليس حقنا.

 حقنا هو فقط ما نحن بحاجة اليه، ما هو ضروري لعيشنا بكرامة.

وبالعودة الى الوكيل، )الكاهن(: الكاهن ال يملك التعليم، وليس إرًث أخذه من أسالفه، لذا عليه 

أن يتعاطى معه بموضوعية ويوصله لمن هم بحاجة اليه، من دون تعديله او تحريفه، او حتى 

 من دون استنتاجاته، إنه تعليم الكنيسة، انه حّصة المؤمنين.

كثيرون اليوم يظنون أنهم يمتلكون المعرفة التي حّصلوها، إنهم مخطئين!! كل ما نحن عليه 

 هو ألجل التكامل والخير العام.

كم من الوكالء اليوم يعلّمون تعليمهم، كم من الوكالء يحّورون التعليم الذي إتمنوا عليه، 

 وجعلوه يتناسب مع أفكارهم ومصالحهم.

كم من الوكالء يستغلون مكالتهم، للحصول على مركز زمني، ويعّوضون نعص الحب 

 والمعنى الذي حرموا منه؟

 كم من الوكالء يّدعون الحرص والدفاع عن التعليم، وهم من يشّوهوه؟

 كم من الوكالء يستثمرون وكالتهم لمصالحهم، ومجدهم؟

 كم من الوكالء يتعاملون مع وكالتهم كما لو كانت ملكية خاصة، او هبة منهم للناس.

 ال أحد يملك شيء!!!

 نعم، كل ما نحن عليه هو ملك للرب. إنه مصدر كل عطية.

 إنها حصتهم!!! ان التعليم والتقديس والتدبير هو حق للمؤمنين، فهذه حصتهم.

 ماذا لو سأل الوكيل نفسه: لو لم يكن بموقع الوكالة، هل كان ليقبل بتصّرف الوكيل؟ 

 المطلوب واحد، وهو المعرفة انك ال تملك شئء وكل ما انت عليه هو عطية من لديه )هللا(.




