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“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

Dimanche de l’entrée en carême  

 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 mani-

festation divine. Tout d’abord, nous obser-

vons 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 

soucis, les chagrins, le déclin, la mort. Le 

meilleur vin a été tiré le premier. Jésus agit 

autrement. 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 ? 



 التوصيات الرعوية

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

، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل الحفاظ عىل عائلتنا 
ً
األيادي البيضاء. ثانيا

 أو الُعشر السنوي.    DÎme annuelleالرعوية ومساعداتها من خالل ال 

• Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-

tacter le curé de la paroisse. 

“ ألجل كنيسة سينودسية، شركة، مشاركة، رسالة” تلبية لدعوة قداسة البابا:  •

الجميع مدعو للصالة والتفكير العميق مع الكنيسة األم والمعلمة في هذه 

 المسيرة المجمعية، واالجابة على المواضيع المطروحة )الصفحة التالية(.

 

بعد عودة الحياة لطبيعتها ونهاية الوباء، تستعيد رعيتنا حياتها الرعوية من  •

خالل نشاطاتها الرعوية السنوية، الرجاء من الجميع المشاركة والتفاعل 

 االجابي.

• À l'occasion du Lundi des cendres Le 28 février 2022, les 

messes et la bénédiction des cendres auront lieu selon 

l’horaire suivant: 07h00 et 18h30 Les portes de l'église 

seront ouvertes aux fidèles Pour la confession et la prière 

Tout au long de la journée. Bon carême!. 

• La Paroisse St-jean l’Apôtre vous invite à célébrer le 

temps du carême en partageant des plats prêts à cuire 

préparés par les dames de notre paroisse. Vous pouvez 

commander ces plats sur le lien:  

www.paroissestjeanlapotre.ça/carême 

Nous prendrons les commandes entre le 28 février et le 20 

mars. Vous pouvez récupérer vos commandes à la salle de 

l’église, chaque dimanche après la messe. Votre support et 

appui sont grandement appréciés. Nous comptons sur 

vous. 

• Durant le carême la formation Chrétienne sera remplacée 

par une rencontre biblique. 



“Nos Activités ” 





“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


 

« 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 آيراتر ، صرنرفرظرا فر  رظرر 

مجده، وآمن ب  تالميذه؛ ثّم يُطّل بنا على آية موت يسوع وقيامت  على جرلرجرلرة 

أورشليم، وهي عظمى آيات  كلّظا وآخرها، حيث حّول الموت حياة! وبنرى برالردم 

ي الفماد واإلفخرستيّا.  والماء من جنب  عروس  الجديدة أي الكنيسة، في سرَّ

 

ترركزرع عرلرى مروضروا الرترعرايري األخرو ز بريرن ):  23-14/14الررسرالرة مروم 

المسيحيزين، في مفهومهم المختلف للطاهر والرنرجرب، برالرنرسربرة الرى  كرل الرلرحرم 

رون، مبد هم  ن يأكلوا مرن كرلز شريء،  وشرب الخمر. فاألقوياء بينهم    المتحرز

ا الضعفاء،    المحافظون، فمبد هم االمتناا عرن  كرل الرلرحرم  يزة الضمير؛  مز بحرز

وشرب الخمر، واالكتفاء بأكل البقول. جراء حرلز الررسرول  ن يرقربرل الرمر مرنرون 

ف كلٌّ وفق ضميره، باحترام متبادل ومرحربزرة، وبردون  ن  بعضهم بعًضا، فيتصرز

يفرض  حد ر يه على آخر  و يجادله. ففي ر   الرسول  ن االنتماء الى الرمرسرير  

الربز الواحد للجميع، واالتزحاد به،  همز من تعدزد اآلراء العمليزة األدبيزة. بهذا يُثربر  

ف  رون استعمالرهرا برترصررز يزة المسيحيزة. ولكن قد يسيء المتحرز الرسول مبد  الحرز

 نانيز غير مس ول ال يراعي المحبة األخويزة، وبناء الجماعرة الرمرسريرحريزرة، جسرد 

: فالمحبزة األخويزة تفرض  ن يتخلزى الم من  حيانًا عن ر يه، تحاشيًا  الربز السرز ز

 للمعثرة، وحفاًظا على  خيه. والتطبيق على زمن الصوم واض  ومباشر.

 

يسوا، في آية عرس قانا،  ظهر مجده لتالميذه، فآمنوا به ): 11-2/1اإلنجيل ميو 

مسيًحا، يدفق عن يده الخير والفرح، ويحلز محلز األعياد الريرهروديزرة والرمرنز ومراء 

التطهير عند اليهود، وهذا دليل على جوهر هويزته اإللهيزة. بحضوره تفقد الشريعة 

القديمة معناها، لتكتسب به معنى جديدًا. ومريم  م يسوا هي  بدًا في رفرقرة ابرنرهرا 

اء المر ة الجديدة،  مز جرمريرع الرمر مرنريرن. والرخرمررة  وتالميذه والكنيسة، وهي حوز

، والى تعليم يسوا الجرديرد، والرى كرأس  الجيزدة رمع الى الفرح العظيم المسيحانيز

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

الربز يسوا من بين األموات: وهكذا يكون عرس قانا الجرلريرل، فري  حرد مردخرل 

 الصوم، بدء مسيرة صيام وتوبة وفرح، تقودنا الى  سبوا اآلالم ومجد القيامة.



في بداية زمن الصوم األربعيني يطرح الم منون  سئلة كثيرة على الكهنة: ما معنى 

فر ينا   الصوم؟ ولماذا نصوم؟ وفي    وق  نصوم؟ وعلى ماذا نصوم وكيف نصوم؟

من الجدير  ن نجيب عن هذه األسئلة الكثيرة من خالل تأملنا الكتاب المقدس وتعاليم 

 .الكنيسة الكاثوليكية

 ما مفنى الصوم؟ 

لما كان اإلنسان نفساً وجسداً، فهو بحاجة الى  فعال الجسد. فالصوم  و الصيام كالهما 

مصدر واحد صام يصوم صوما وصياما، وهو لغة اإلمساك عن الطعام والشراب لفترة 

من العمن، وكأن الحاجة الفيعيولوجية  صبح  في المكان الثاني. و ما الكلمة 

نستيا( تعني اإلمساك ويشير اإلمساك هنا الى ضبط الجسد والنفب (νεστεια  اليونانية

فيصب  اإلنسان سيدا على  هوائه وعلى رغباته. فضبط النفب والجسد بإذاللهما ي د  

 نا تائب نادم، ولس  ” الى التواضع وهو شرط لدخول الملكوت. فالصائم كأنه يقول هلل 

 .متعالياً  و متكبراً، فال حاجة بك إلذاللي  كثر من ذلك

(. 2112والصوم في الكتاب المقدس هو االمتناا  يضا عن العالقات العوجية )يوئيل  

ويتضمن  يضا استرحام اإلله، فنجد هذا واضحاً في حالة داود عندما مرض ابنه الذ  

( " بيز بُّ وَيْحيا الصَّ صموئيل  2ولدته يتشبع عقب خطيئته معها. "قد يَرَحُمني الرَّ

12112-23(. 

وقد يكون الصوم تعبيراً عن االتضاا  مام الرب، كما يقول الرب إليليا النبي عن  

 حآب الملك عندما جعل المس  على جسده وصام: " َر يَ  َكيَف ذَلَّ  حآُب  ماَمي؟ فألَنَّه 

(. وبعبارة  خرى، الصوم 22-21127ملوك  1قد ذَلَّ  ماَمي، ال  َجلُُب الشَّرَّ في  َيَّاِمه" )

هو االعتراف بان هللا هو السيد المطلق ومصدر حياة اإلنسان قبل الخبع الذ  يجود به 

(. 4:4هللا علينا: "ليَب بِالُخبِع َوحدَه َيحْيا اإِلْنسان بل بُِكلزِ َكِلَمٍة تَخُرُج ِمن فَِم هللا )متى 

و ما كيفية الصوم فهو التبرؤ من الرياء والنفاق الى صدق اإلخالص وخالص الصفاء 

للبحث عن وجه هللا تعالى الذ  يرى في الخفاء، وقد وبخ الرب يسوا صوم الرياء 

 .)18-2112والتظاهر قائال: "واِذا ُصمتُم فال تُعبزِسوا كالُمرائين" )متى 

هة نحو   وبكلمة الصوم فعل من  فعال الديانة الثالثة )الصوم والصالة والصدقة( الموجز

اآلب السماو  الذ  يرى في الخفية بخالف الرغبة في  ن يرانا الناس على ما جاء في 

ا  َنَ ، فإِذا ُصمَ ، فادُهْن ر َسَك واغِسْل َوجَهَك، ِلَكْيال  كالم سيدنا يسوا المسي : " َمَّ

يَْظَهَر ِللنَّاِس  َنََّك صائم، بل ألَبيَك الَّذ  في الُخْفيَة، و َبوَك الَّذ  يَرى في الُخْفيَِة 

 .)18-2117يُجازيك" )متى 

 لماذا نصوم؟ 
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 الذات

للصوم وجهان جسد  وروحي. فالوجه الجسد  للصوم هو يعرض اإلنسان ذاته عن  

العواطف المنحرفة ويكب  الرذائل وسيما كبرياءه ويُمكزنه من التسلط على غرائعه من حرية 

القلب ومغريات العالم كي تجدد روحاً ونفساً ويتعلق قلبه باهلل. لذا فالصوم ال يقوم على الفم 

فحسب، وانما العين واألذن والقدمين واليدين وكل  عضاء الجسم، وال يقوم على التبدل الذ  

طر  على طعامنا فقط بل على قلبنا. فمن يستطيع  ن يسيطر على األشياء المسموحة يستطيع  ن 

يسيطر على األشياء الممنوعة. فالصوم يتطلب جهد يقوم بقهر اإلنسان لذاته، بغية التقرب من 

ا الَجسدُ فَضعيف )متى ” هللا ومن البشر، اذ  ن وُح ُمندَفع و َمَّ  .)41: 22الرُّ

 ما الوجه الروحي للصوم فهو االمتناا عن الخطيئة، هو موقف القلب، القلب المتواضع 

قوا قُلَوبَكم  التائب، الرحيم، الشفيق، الذ  يسعى لتجديد عالقة مع هللا. كما يقول يوئيل النبي "َمعزِ

حَمة وناِدٌم على  ِ اِلهكم فإِنَّه َحنوٌن َرحيم َطويُل األَناة َكثيُر الرَّ بز ال ثِيابَكم و رِجعوا اِلى الرَّ

" )يوئيل  (، هذا 14-711(. الصوم هو عدم تفكير اإلنسان بالشر في قلبه. )زكريا 2113الشَّرز

( فهو زمن التوبة والعودة الى 5117القلب المجروح بالخطيئة الميزال الى الشر واألنانية. )مع

ه بها يسوا بعد صومه األربعيني: فَتوبوا وآِمنوا بِالبِشارة ” الذات بالتقشزف، وفقاً ألول كملة تفوز

تعني تغيير العقلية وباللفظة  μετανοια )(. والتوبة باللفظة اليوناينة )متانويا15: 1)مرقب ” 

تعني الرجوا، انها ترمي الى مراجعة الذات، الى التجديد والتغيير  שוב العبرية )شوف(

والتطوير في الشعور والحكم والحياة، الى هجر اإلنسان العتيق ولبب الجديد، الى االنتقال من 

السلم الى “الحياة القديمة والعودة الى الشباب المتجدد. ويقول القديب يوحنا السلمي في كتابه 

الصوم هو كب  رغبات الجسد وابتعاد عن األفكار الشريرة وتحرر من التخيالت ” السماء

المذنبة، هو طهارة الصالة، نور للنفب ويقظة العقل والقلب معا. فهو انتظار الرب، هو فت  

 .القلب وتحرره من كل شيء يمكن  ن يعرقل هبة فص  المسي 

 هللا   

الصوم ليس هدفا بحد ذات ، وإنما وسيلة للوصول إلى الظدف، إلى هللا، "ُخبُز  

(. لذا ال يمكن أن ينفصل الصوم عن ذكر الرب المحرك األساسي ل . 48: 5الَحياة" ميوحنا 

(. فمقومات 3/3إننا بصومنا نتج  نحو الرب بانفتاح جذري الذي ننتظر من  كل شيء مدانيال 

الصوم األربفيني هي الرجوع إلى هللا وطلب رحمت  بكل لجاجة من خالل أعمال التوبة 

والصالة والصدقة، وبالطبع هناك أعمال روحية ذات صلة بظذا المثلث وهي االهتداء، 

المصالحة الغفران، محبة القريب، واالبتفاد عن الكراهية والحقد واالنتقام. فنحن بالصيام 

نفبر أن هللا هو مصدر الحياة والفيش وليس الخبز واللحم. "َمكتوٌب: لَيَس ِبالُخبِز َوحَده يَحيا 

اإِلنسان". فاهلل هو مصدر وجودنا ففلينا أن نكون مستفدين أن نفرغ حياتنا لكي نمتلئ من  

تفالى. لنصم جميفا متحدين بالرب ولنشبع أنفسنا من  وحده. إذ أن بالصوم ربنا يستجيب لنا 

 .)8:23فُصْمنا وَطلَبنا ِمن إِلِظنا أِلَجِل ذلك فآستَجابَنا. معزرا ” 
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"احد الموتى المؤمنين تفسير أيقونة "   

 تفسير أيقونة "قانا الجليل"

فاتحة العجائب في قانا الجليل، مستوحاة من مخطوط دير 

قرطمين )طورعبدين(. تختصر هذه األيقونة األعجوبة 

بالسيد ووالدتهوالعروسينحول طاولة نصف 

دائ ية،خمرية اللون. تعطي بعداًدون الوقوا في قاعدة 

المنظور.  مامها جرار ثالث بعدد الثالوث، حاويةً الماء 

الذ  صار خمراً. المشهد يدور داخل قنطرةٍ توحي بداخل 

 بي  عروسي قانا.

 

Les Noces de Cana 

Le premier des miracles à Cana est inspiré du manus-

crit de Qartamine (Tour Aabdin). Cette icône résume le mi-

racle par le Seigneur, sa Mère et les mariés, réunis autour 

d’une table semi-circulaire de la couleur du vin, qui reflète 

une profondeur sans perspective. Devant elle trois jarres, 

symbole trinitaire, pleines de l’eau changée en vin. La scène 

se déroule sous un arc qui donne l’impression d’un intérieur, 

la maison des mariés. 

The Wedding at Cana 

The first of the miracles at Cana is inspired from the 

manuscript of Qartamine (Tur Aabdin). This icon summarizes 

this miracle by the Lord, his Mother and the newly married 

couple, reunited around a semi-circular wine colored table, 

reflecting a depth without perspective. In front of the table, 

there are three jars, symbolizing the Trinity, filled with water 

changed into wine. The scene takes place under an arch giv-

ing the impression of an interior, the house of the couple. 



Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 62 février 6066 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Familles.  

 

Dimanche 62 février 6066 

11h 00 Messe à l’intention des Couples et renouvellement 

des alliances. 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe en Francais. 

 

Lundi  des Cendres 68 février 6066 

07h00 Messe et Bénédiction des Cendres. 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe et Bénédiction des Cendres. 

 

Jeudi 03 Mars 6066  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des Familles 

13h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 04 Mars 6066 

18h00 Chapelet du Cœur Sacré.  

18h30 Messe et chemin de la Croix. 

 



" 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 -6

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 -2
 .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 -2
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
 

 !ما هو مفهوم حمل الصليب ؟

 
كان هناك رجل تقي كان يقضي اوقاتا كثيرة في غرفته متأمالً كالم 
يسوع. خاصة هذه الكلمات التي تقول "احمل صليبك واتبعني"ذات 
مساء كان يفكر ويفكر حتى قرر أن يخرج حامال هذا الصليب أمام 
كل الناس من شروق الشمس حتى مغيبها، ليعلمهم بأنه يحب ويؤمن 
بيسوع غير مبال بما سيقولنه له.في صباح اليوم التالي قام بأخذ 
صليب كبير وثقيل كان مركونا في إحدى زوايا مخزن بيته. حمله 
على كتفيه وخرج به سائرا في الشوارع واألزقة، حيث شاهده جمع 
كبير من الناس. وسمع من بعضهم كلمات مهينة، وسمع قهقهات 
وضحكات واستهزاءات البعض األخر. وغيرهم ينظرون وال 
يدركون ما الذي يفعله هذا الرجل. لكنه لم يأبه بكل هذا وأصر على 
إكمال مشواره إلى حين غروب الشمس والعودة إلى البيت.فجأة سمع 
صوتا يناديه: يا رجل.. يا رجل.. هل لك أن تساعدني؟؟ استدار إلى 
الجهة التي أتى منها الصوت، وإذا به يرى امرأة مسنة تطلب منه 
المساعدة في نقل حاجياتها إلى شقتها في الطابق السادس ألنها ال 
تقوى على ذلك.أجابها وهو منزعج: أما ترينني احمل صليب المسيح 
الثقيل؟ هل تطلبين مني ترك ما هو ليسوع ألنقل أغراضك الخفيفة 
هذه إلى شقتك؟؟!!!في نفس اللحظة مر شاب من جانبه وما أن شاهد 
المرأة المسنة حتى اتجه نحوها طالبا منها السماح له بنقل حاجياتها 
إلى شقتها (ألنه أدرك بان هذه الحاجيات ثقيلة على امرأة في سنها
).فابتسمت المرأة المسنة في وجه الرجل وقالت له: إذا أردت حمل 
صليب المسيح فاحمل أثقال اآلخرين الن المسيح لم يحمل ثقله 
الشخصي بل حمل ثقلك أنت وثقلي عندما سار إلى الجلجثة 
ليصلب.فكم مرة نتشبث بكالم االنجيل حرفيا وننسى هدفه و معناه 

 !!روحيا؟؟؟

 

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_11.html
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 أسماء في السماء

 اذار

   :البارة دومنينا وتذكار المالك الحارساليوم األول
   :القديب يوحنا مارون بطريرك  نطاكيااليوم الثاني
   :القديب توما الالهوتياليوم الثالث
   :الشهيدين بولب و خته يولياني والقديب جراسيموس السائ اليوم الرابع

   القديب  لبرتوس الكبيراليوم الخامس:
   :البار قونن االيسور اليوم السادس
   :البار نرسيب اسقف  ورشليماليوم السابع
   :القديسة فرنسيسكا الرومانيةاليوم الثامن
   :الشهداء األربعيناليوم التاسع
   :القديب اوكسنسيوس واألنبا اغاتوناليوم الفاشر

   :صفرونيوس بطريرك  ورشليماليوم الحادي عشر
   :البابا غريغوريوس األول الكبيراليوم الثاني عشر
   :القديب تاوافانوس السفريانياليوم الثالث عشر
   :القديسة فروسيااليوم الرابع عشر

    :القديب بنديكتوساليوم الخامس عشر
   :القديب باباس الشهيد وتذكار المجمع الفاتيكاني الثانياليوم السادس عشر
:القديب  ليكسيوس والقديب لعازر الذ   قامه السيد المسي  من اليوم السابع عشر

   الموت
   القديب كيريللوس  سقف  ورشليم والبار يوسف الرامياليوم الثامن عشر:
   :القديب يوسف الباراليوم التاسع عشر

   :الشهيدة فوتينا والبار سلوانباليوم الفشرين
    :البار سيناسيوساليوم الحادي والفشرون
   :القديب سرجيوس بولب والبابا الون التاسعاليوم الثاني والفشرون
:القديب نيكون االسقف ورفاقه الشهداء والطوباوية رفقا الراهبة اليوم الثالث والفشرون

   اللبنانية
    :القديب ارتاموناليوم الرابع والفشرون

   :تذكار بشارة العذراءاليوم الخامس والفشرون
:تذكار المالك جبرائيل وتذكار اللص الذ  صلب عن يمين اليوم السادس والفشرون

   السيد المسي 
   :الشهيدة مترونة والقديب بمبواليوم السابع والفشرون
   :الشهداء فيالنوس وعائلتهاليوم الثامن والفشرون
   :القديب مرقب  سقف ارثيوسا والشهيد كيرللب البعلبكياليوم التاسع والفشرون

    :القديب يوحنا كليماكوساليوم الثالثون
   :البابا لوشيوس األولاليوم الحادي والثالثون



N
o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 

N
o
s 

sp
o
n

so
rs

 



N
o
s 

sp
o
n

so
rs

 



N
o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 من ضيعنا اللبنانية - 011طبيعي %  -شغل بيت 

Homemade011%-Natural 

FromourLebanesevillages 

N
o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



  

" 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 40 rythme de manière cyclique 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 désert, 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'una-

nimité aussi bien chez les catholiques que chez les orthodoxes. 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 dimanche 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 mangeaient moins 

à cette période de l'année. 

L'Église catholique primitive recommandait également la xérophagie, autre-

ment 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'éliminer 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 

14 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


 كلمة االبونا شربل

 مس لة خيارات
 في هذا االسبوا، نتأمل بمشهد عرس قانا الجليل، حيث  ظهر يسوا مجده. 
في هذا المشهد الصاخب )عرس( حيث يكون التركيع على العروسان، 
نختار اليوم التأمل بالخدم. انهم بمثابة الجند  المجهول، ال  حد يعيرهم 
 همية، ولكن بدونهم ال تتم الفرحة، ألن عملهم يقوم على استقبال الناس 

 وتوزيع الطعام.
كم من االشخاص هم بمثابة الخدم، ال أحد يفيرهم إهتمام ولكن هم الفمود 

 االساسي في حياة الجماعة؟

 من ناحية  خرى، نتأمل موقفهم بالنسبة لموضوا نفاد الخمر. 
عمل الخادم يقوم على توزيع المواد الموجودة، وبهذه الحال، نجد ان الخمر 

 انتهى،    ان عمل الخدم ومهمتهم  يضاً انته .
 ولكن، في موقع الخدم  هناك عدة خيارات يمكن درسها:

االستسالم االنسحاب من المس ولية وانتهاء عملهم كون الخيار األول: 
 الخمر قد نفد.

محاولة تدبزر األمر واستبدال الخمر بمشروب  خر، وادارة الخيار الثاني: 
 االزمة.

، والطلب من الذ  يمكنه ان يعالج الخيار الثالث:  هو البحث عن حلز
 المسألة. وهذا ما فعلوه. 

 في وق  األزمات، نجد  نفسنا كالخدم  مام خيارات، 
عين بقول  ؤ منها، متذرز البعض منزا يلجأ الى التنصزل من المس وليزة  و التبرز
ة إلتخاذ موقف سلبي، "شو فينا نعمل..." و"ما في شي رح  الحقيقة كحجز

 يتغيزر..." الخ. 
البعض اآلخر يلجأ الى استنباط وسائل و ساليب قد تحمل حالً على المستوى 
الشخصي الضيزق، وقد تكون سببًا لمشاكل  كبر )التجارة بالعملة، تخعين 

 المواد واألموال، تأمين اكتفاء ذاتي،....(،
اما الخيار المطلوب هو أن نتوحد ونسير مفًا واضفين كل إمكاناتنا في 

 تصّرف مشروع يسوع.

 
في وقت األزمة هذا، هل نحن على إستفداد لنكون جزًء من مشروع 

  إنسانّي شامل، يقّدم مصلحة الجماعة على كل مصلحة شخصيّة؟

 


