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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” 

 

 أحد الموتى المؤمنين

Dimanche des défunts   

 Épître: 1Th 5:1-11   

Évangile: St Luc 16:19-31  

 Notre Église a consacré ce dimanche et la 

semaine suivante, afin que l’Église ici-bas sur 

la terre rentre en communion de prière avec 

l’Église triomphante où vivent dans le bonheur 

éternel toutes et tous les Saints et Saintes et les 

Justes autour du Trône divin au Royaume des 

Cieux.  

 Qui sont ces Saints et ces Justes ? Des 

personnes ordinaires qui ont dit oui à Dieu 

avec une foi solide, une sincérité authentique et 

une fidélité indéfectible. Par la grâce du Dieu 

sanctificateur des saints, ils ont réussi à accom-

plir la Parole de son Fils unique dans leur vie 

quotidienne. En toute simplicité et humilité, ils 

sont devenus son image divine dans le monde, 

cette image d’amour et de miséricorde auprès 

de chaque être humain. Ils ont subi leur fai-

blesse humaine et se sont remis complètement 

dans les mains de la volonté divine qui les a 

sanctifiés.  

 En ce dimanche, le Seigneur nous invite à 

être des témoins saints et lumineux  de l’amour 

de Dieu.  

 



“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


 «فَرفََع َعينَيِه وهَو في الَجحيم يُقاسي العَذاب»

بعد تذكار  األحبار والكهنة، واألبرار والصّديقين، تذكر البيعة جميع أبنائها الموتى المؤمنين الباقينن، 

الّذين انتقلوا منها إلى هللا، مزّودين بالصليب والعماد والقربان، على رجاء الحينا  األبنديّنةت وتنذّكنرننا 

 .بالحقائق األساسيّة المرتبطة بالحيا  والموت على ضوء إيمانها

  

هذا أّول تعبير مكتوب عن إيمان الكنيسة األولى ونظرتها إلى حقيقة الموت، ):  11-5/1الرسالة )ا تس 

في أولى رسائل القدّيس بولس، وأقدم كتب العهد الجديد. لقد سبق الرسول فشّجع مؤمني تسالونيكي، بأّن 

يسوع الذي مات وقام سوف يأتي ليدين األحياء واألموات ويخلّص جميعع العمعؤمعنعيعن بع . وهعنعا يعتعابعع 

تحريضهم على السهر حتّى مجيء الرّب، ألّن الرّب يسوع لم يحدّد زمن مجيئ . لكعنّع  أو عى بعالسعهعر 

واالستعداد ل ، لئال بفاجئهم كالسارق ليالً، أو كالمخاض للحبلى. ويحذّر الّذين كعانعوا يعتعرقّعبعون معجعيء 

الرّب سريعًا، مشدّدًا على الفضائل اإللهيّة الثالث، الّتي تختصر الحياة المسيحيّة وتعمعيّعي حعيعاة العمعؤمعن 

كلّها، فيعيشها في انتظار ُمفرح لمجيء الرّب، لكي يحيا مع الرّب إلى األبد. وحياتعنعا العمعسعيعحعيّعة ععلعى 

األرض إنّما هي النواة والبدء للحياة األبديّة والشركة الكاملة معع العمعسعيعا العظعافعر ععلعى الشعّر واأللعم 

  والموت إلى األبد.

  

مثل الغنّي ولعازر خاّص بلوقا، في  خير تفسير لعمعا ععلّعم يسعوع فعي خع عر ):  31-16/19اإلنجيل )لو 

الغنى على اإلنسان؛ فهو رّب ثاٍن، وباب هالك أبدّي! ال يحّرم يسوع الغنى بعل يعحعذّر معنع . وخع عيعئعة 

الغنّي هي أنّ  لم يُشرك الفقير في غناه. وفي المثل فكرتان أسعاسعيّعتعانو األولعى هعي أّن تعقعريعر مصعيعر 

اإلنسان النُْهيَِوّي يتّم حاالً بعد موت ؛ والثانية هي التوبة، ال بواس ة معجية، كأن يعود مائت لينذرنا، بعل 

باإليمان بما علّم األنبياء والرسل في الكتب المقدّسة، وهو مختصر تعليم الكنيسعة العمعقعدّسعة. واألمعثعولعة 

الالهوتيّة هي أن الحياة في العالم الثاني تُصبا نقيض الحياة في عالمنا، عندما ال نجعل من حياتنعا العيعوم 

  ورة للعالم الثاني!

 

، في  يرّكعي يسعوع ععلعى العحعكعم والعديعنعونعة، وكعأن 11أّما قراءات األسبوع فهي قراءة متوا لة للوقا 

الجموع المحتشدة حول  هي جموع الخليقة كلّها لدى منبر المسيا الديّان! ي لب الرّب من تالميذه أن ال 

(؛ ويعحعثّعهعم 7-1يخافوا اإلنسان الذي يست يع أن يقتل فحسب، لكّن هللا وحده هو الذي يُهلك العمعرائعيعن  

(؛ 11-8على أن يشهدوا ل  جهًرا، رغم االض هاد، ويثقوا بالروح العقعدا العذي يعععلّعمعهعم كعّل  عيء  

(؛ 11-11ويدعوهم إلى إنفاق غناهم في سبيل هللا فيدّخرون كنًيا في السعمعاء، ال غعالٍّت فعي األهعراء  

ويوّطد ثقتهم بعنايّة هللا األبويّة، تجعلهم يواجهون مهاّم الحياة اليوميّة بهدوء واطمئنان، ويقتنعون اقتناًععا 

(؛ 11-11عميقًا بتقديم العمل من أجل الملكوت على أّي عمل دُنيوّي، وخصوً ا في المأكل والمعلعبعس  

(؛ ويثبتعوا ععلعى 04-11ويأمرهم بإنفاق الغنى على الفقراء، وأن يظلّوا متأّهبين منتظرين مجيء الرّب  

 ).54-04حبّ  أكثر من كّل  يء وكّل أحد، بل أن يموتوا في سبيل ، مستعدّين لحكم هللا الديّان  

من خالل كّل هذه الحقائق والمواقف األساسيّة من الموت والحياة، تدعونا الكنيسة إلى سعلعوك الع عريعق 

اآلمنة الّتي تو لنا إلى السعادة، بالسهر واإليمان بالمسيا والشوق الدائم إلى ساعة اللقاء الدائم مع  فعي 

 الحياة األبديّة.



 

"احد الموتى المؤمنين تفسير أيقونة "   

 تفسير أيقونة "الموتى المؤمنون"

العالم النهيوي واليوم األخير مفتوحان أمام كل مسافر 

من دنيانا إلى دنيا الحق. المؤمن يبحر في سفينة 

الخالص اليرقاء بلون المعمودية. زاده في الدرب جسد 

ودم ابن هللا. وجهت  مرساة ميناء الخالص ومنارت  

الصليب. يبحر في موج النار الذي تخمده رائحة جسد 

 ودم الرب، وت فأه امواه العماد.

هذه األيقونة مع سابقاتها هي من وحي لوحات الدينونة 

 العامة والصلوات الليتورجية السريانية المارونية.

Les Trépassés 

Le monde eschatologique et le dernier jour sont ouverts 

au voyageur passant de notre monde au monde de la vérité. 

Le croyant prend le navire du salut, bleu comme l’eau du 

baptême. Son  viatique est le corps et le sang du Fils de Dieu. 

Sa direction est l’ancre et le port du salut, son phare est la 

croix. Il navigue sur les vagues du feu qui sera éteint par 

l’odeur du corps et du sang du Seigneur et par l’eau du bap-

tême. Cette icône comme les deux précédentes est inspirée 

des tableaux du Jugement Dernier et des prières liturgiques 

syro-maronites. 

The Faithful Departed 

The eschatological world and the last day are open for the trav-

eler passing from our world to the true world. The faithful take the boat 

of salvation which is blue like the water of baptism. His viaticum is the 

Body and Blood of the Son of God. His direction is the anchor and the 

haven of salvation. His lighthouse is the cross. He navigates through the 

waves of fire which will be extinguished by the fragrance of the Lord’s 

Body and Blood and by the waters of baptism. This icon, like the two 



Horaire hebdomadaire des Messes  

 

Samedi 91 février 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Martyres.  

 

Dimanche 20 février 2022 

11h:00 Messe et rite de l’encens à l’intention de: 

• Tony Ojeil 

• Michel Mansour El Debek Geagea 

• Marien Habchi El Debek Geagea 

• Hanna Michel El Debek Geagea 

• Josephine Michel El Debek Geagea Habchi. 

Offerte de Nada el Debek Geagea Ojeil et sa Famille. 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe en Francais. 

Jeudi 24 février 2022  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des Familles 

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 25 février 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des aînés. 
19h30 Formation Chrétienne.  



 التوصيات الرعوية

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

، دعوة الجميع للتكاتف   كبير 
ً
ألصحاب األيادي البيضاء. ثانيا

ألجل الحفاظ عىل عائلتنا الرعوية ومساعداتها من خالل ال 

DÎme annuelle    .أو الُعشر السنوي 

• Pour assurer le service spirituel aux malades, 

veuillez contacter le curé de la paroisse. 

 

ألجل كنيسة سينودسية،  ركة، ” تلبية لدعوة قداسة الباباو  •

الجميع مدعو للصالة والتفكير العميق مع “ مشاركة، رسالة

الكنيسة األم والمعلمة في هذه المسيرة المجمعية، واالجابة على 

 المواضيع الم روحة  الصفحة التالية(.

 

•  Nous reprenons les activités paroissiaux en pré-

sentiel (catéchèse, 1ere communion, Ecole arabe, 

les chorales, et réunion des comités). 
  

 passport باط، يتوقف اعتماد ال  11إبتداًء من  •

Vaccinale  للمشاركة بالذبيحة االلهية، ويمكن استقبال

 كل المؤمنين بدون وجود قيود على العدد.

 

بعد عودة الحياة ل بيعتها ونهاية الوباء، تستعيد رعيتنا  •

حياتها الرعوية من خالل نشاطاتها الرعوية السنوية، 

 الرجاء من الجميع المشاركة والتفاعل االجابي.



" من أجل كنيسة سينودسية "  

 المحاور العشرة واألسئلة المرافقة لها
 رفاق الدرب  -9
َ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 -5

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 -6
 .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 -1
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 -90
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
 أريد أن أستمتع بحياتي 

ربما لو كنت أكثر … بينما كان الفالح يعمل فى أرض سيده أخذ يفكر

أريد أن أستمتع بحياتى، أكل … غنى ألمكننى  راء أرض أفلحها
أفاق من أحالم  على  وت …طعاماً  هياً و أعيش فى بيت مريا

جاللة الملك سيمر بال ريق المال ق لهذه “أحدهم يصيا قائالًو 
الميرعة األسبوع المقبل، و على جميع الفالحين أن يص فوا 

ماذا لو … هذه فر تى…”فكر الفالح فى نفس ”الستقبال  و تحيت 
طلبت من الملك بعض العمالت الذهبية فهى كفيلة بتحقيق كل 

”… و هو أن يرفض طلبى ألن  كما سمعت طيب و كريم…أحالمى
و أخيراً جاء اليوم الموعود …و هكذا ظل الفالح يحلم طوال األسبوع

و … و ا  ف الفالحين على جانبى ال ريق الستقبال الملك العظيم
إذ بعربات تجرها الخيول تظهر فى األفق، فجرى الفالح البسيط نحو 

لى … سيدى الملك… سيدى الملك“العربة الملكية و أخذ يصرخو 
ماذا “أمر الملك بإيقاف العربة و سأل الفالحو ”.طلب عندك

أريد بعض العمالت الذهبية حتى “ارتبك الفالح جداً و قالو ”تريد؟
إننى أريد “ابتسم الملك و قال للفالحو ”أست يع أن ا ترى ق عة أرض

ازداد ارتباك الفالح و قال فى نفس و ”أن تع ينى  يئا من عندك
جئت أطلب من  ليع ينى و أذ ب  هو … عجيب هذا الملك فى بخل “

و بعد تفكير أخرج حبة أرز واحدة من  رة مملوءة ”ي لب منى
كانت فى يده و أع اها للملك، فشكره الملك و أمر أن ين لق الموكب 

مرة أخرى. عاد الفالح بخيبة أمل حييناً إلى بيت ، , أع ى زوجت  
لقد وجدت حبة أرز ”و فجأة  رخت زوجت و…  رة األرز لت هي 

و هنا  رخ الفالح بألم  ديدو …”من الذهب الخالص فى وسط األرز

 ”يا ليتنى أع يت الملك األرز كل “

 
أع وا تع وا، كيال جيدا ملبدا مهيوزا فائضا يع ون فى “

 18: 6لو ” أحضانكم.ألن  بنفس الكيل الذى ب  تكيلون يكال لكم و يياد
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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

   اليوم التاسع: القديس مارون أب الكنيسة المارونية

   : 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 " 

 La purification finale ou Purgatoire 

1030 Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais impar-

faitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après 

leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaires pour 

entrer dans la joie du ciel . 

1031 L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui 

est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L’Église a formulé la 

doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout aux Conciles de Flo-

rence (cf. DS 1140) et de Trente (cf. DS 1814 ; 1584). La tradition de 

l’Église, faisant référence à certains textes de l’Écriture (par exemple 1 

Co 1, 15 ; 1 P 1, 7), parle d’un feu purificateur : 

Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il existe avant le 

jugement un feu purificateur, selon ce qu’affirme Celui qui est la Vérité, en 

disant que si quelqu’un a prononcé un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne 

lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (Mt 12, 31). Dans 

cette sentence nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être re-

mises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur (S. Grégoire 

le Grand, dial. 4, 39). 

1032 Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour 

les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture : " Voilà pourquoi il (Judas 

Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils 

fussent délivrés de leur péché " (1 M 11, 06). Dès les premiers temps, 

l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur 

faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856 ;), afin que, 

purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église 

recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de péni-

tence en faveur des défunts : 

Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été 

purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que 

nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation ? N’hésitons 

pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux (S. 

Jean Chrysostome, hom. in 1 Cor. 41, 5 : PG 61, 361C). 



 كلمة االبونا شربل

نقرأ هذا اإلنجيل سنويًّا في مثل هذا اليوم ونتأّمل ب  في إطار ما يدعى في علم 
أي ما يتعلّق بحياة اإلنسان ما بعد موت  (Eschatologyالالهوت بالنهيويّات  

 الجسد.
بدايةً، ال بدّ من اإل ارة إلى أنّ  في أيّام حياة الرّب يسوع المسيا على األرض، 

كان المجتمع اليهودّي منقسًما حول مسألة الحياة ما بعد الموت ما بين رأي 
 الصدوقيّين ورأي الفّريسيّينو

 كانوا من األرستقراطيّين ومن األغنياء. كان يأتي من بينهم إجماالً الصدوقيّون • 
رئيس الكهنة ورؤساء الكهنة وكانوا يشغلون أغلبية المقاعد في المجلس الحاكم(، 
أنكروا قيامة األموات ووجود الحياة األبديّة، وقالوا بأن النفس تهلك عند الموت 

 كما أنكروا وجود المالئكة أو الشياطين.
 كانوا غالبًا من طبقة رجال األعمال المتوس ة وأقرب إلى عامة الفّريسيّون • 

الشعب( كانوا يؤمنون بقيامة األموات وبالحياة بعد الموت، وبوجود ثواب وعقاب 
 كما بوجود المالئكة والشياطين.

 
كذلك في ايامنا اليوم، بعض الناا ي نون ان الحياة هي فقط على األرض وهذا 

واضا من خالل تعاملهم مع ظروف حياتهم، يعيشون لهذه الدنيا، همهم وكل 
 طاقتهم يضعونها في حياتهم الخا و وحاجاتهم.

 

اما البعض االخر، يعيش وعينهم على االبدية، يقومون بكل  يء ان القاً من مبدأ 
 اذا ما يقومون ب   يتوافق مع خال هم او ال.

كذلك هناك فئة من الناا، ال يريدون التفكير بأي  يء سو اللحظة الحاضرة 
 آلنها الوحيدة بنظرهم هي االكيدة.

ولكن القاسم المشترك بين كل الفئات، واألمر الذي يتفق علي  الجميع هو الحياة 

 البشرية. اي اننا موجودين. على أساا هذا المبدأ الجامع، يمكننا أن نسأل و 
 ما هي نوعية الحياة التي تعيش؟ 

 أي ما معنى ما تقوم ب ؟  
 إلى أي درجة انت سعيد بما تقوم ب ؟

 
الحقيقة المّرةو ما دمت أظن ان العالم من حولي هو أساا بمعنى حياتي، أكون 

 بعيداً جداً عن فهم من أكون انا أساساً.
نعم، االنسان يدرك العالم ذات  والعالم بالتوازي، وأي معرفة تتقدم على غيرها 

 تجعل منا  فاقدي المعنى.

 لنصلّي لمن أمنوا وأحبوا وعملوا لحياتهم االبدية وهم اليوم يسكنوها، أمين.
 


