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Bulletin hebdomadaire Le 13 mars  2022 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

3ème Dimanche du Carême  
Dimanche de l’Hemorroïsse  

 األحد الثالث من الصوم الكبير : أحد شفاء النازفة
Épître: 2 Co 7:4-11    

Évangile: St Luc 8:40-56 

 Cette femme est malade depuis 
douze ans, et personne n’a pu la guérir. 
Elle s’est ruinée en consultant des méde-
cins, mais sa maladie ne fait qu’empirer. 
Elle entend dire que Jésus passe, et une 
pensée s’impose sans doute à elle : c’est 
maintenant ou jamais. Elle est sûre qu’un 
simple contact avec lui, discret et ano-
nyme, suffira. Elle s’approche donc et se 
faufile assez près pour toucher le bord du 
vêtement de Jésus. Au milieu des foules 
qui l’entourent et se bousculent, il a per-
çu ce timide appel, et il y répond. Le mi-
racle se produit, elle sent immédiatement 
qu’elle est guérie ! Son espoir n’a pas été 
déçu, et sa foi l’a sauvée. 
 
Êtes-vous comme cette femme, affligé 
d’un problème personnel qui vous ronge, 
et dont personne n’a pu vous délivrer 
jusqu’ici ? Êtes-vous timide ou hésitant ? 
Approchez-vous de Jésus, faites appel à 
lui personnellement. Il établira un con-
tact personnel avec vous, et vous donnera 
la paix ! 



Nos activités paroissiales 









Horaire hebdomadaire des Messes  

Vendredi 11 mars 2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  

 

Samedi 12 mars 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des Enfants, et à l’intention de Ibtisam 

Gharib offerte de son Fils Rodrigue. 

 

Dimanche 13 mars 2022 

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

Mansour Al Hadchity, pour 40 jours offerte de ses en-

fants Ibrahim, Georges, Leila , Souad et leurs familles. 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe en Francais. 

 

Jeudi 17 mars 2022  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des Malades. 

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 18 mars 2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  







 التوصيات الرعوية

1 . “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 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-

tacter le curé de la paroisse. 

3. La Paroisse St-jean l’ApôtreVous 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/

carêmeNous comptons sur vous. 

4. Durant le carême la formation Chrétienne sera remplacer 

par une rencontre biblique. 

5. Samedi 12 mars la paroisse célèbre la messe des enfants à 

18h30 après les cours de catéchèse. 

6. Les dames de la paroisse nous préparent  “معمول العيد “ pour 

résèrver vos quantités veuillez contacter Mme Claire Hobeika 

Nasr. 

7. Dimanche le 27 mars, la paroisse vous invite à participer 

au diner paroissiale suivi par la retraite spirituelle selon l’ 

horaire suivant:  

• 11h00 messe dominicale. 

• 12h30 diner du carême dans la salle. 

• 14h00 retraite spirituelle.  

8.  



“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


 

  " 1 - من لمسني؟    "

تذّكرنا الكنيسة، في هذا األحد، بشفاء المممرأا المممنمالفمة الممماممنمة، 

لتعلّمنا أن اإليمان هو المدخل إلى الحياا المسيحيّة الحقّة: لقد آممنمت تملم  

المصابة بناف دم، طوال اثنتي عشرا سنمة، فشفمفميمت ممن لمممسم ما لمرداء 

يسوع، ألّن قّوا عجيبة منه أعادت إلميم ما المعمام لالمحميماا، فصمارت ممثمال 

 .المؤمن الواثق من الخالص

 

تعبّر عن فرح القدّيس بوللوسو عتوعو يو و  ):  11-7/4قور  2الرسالة )

الكبرى برجلع طيطس إلي و حامالً مع  أخباًرا ساّرة من مؤمني قولرتو وسو 

عقد تابلا على أثر قراءتهم للرسالة القاسية ال ي سبق بللس فلّجهوهوا إلويوهومو 

عف حلا قللبهم للنعمةو ععادعا إلى سابق عوهود وم فوي عوالقو وهوم الوطوبويوعويّوة 

ببللسو بعد أن كاتلا منغلقين في ع مة كبريائهم عأتاتيّ هم عرافضين لوبوللوس 

علإلتجيل معًا. عال طبيق عاضح على عاقع تلك المن عفة المنغلقة علوى ااتوهوا 

في بي هاو المنبلاة عالمع برة تجسة عخاطئةو ال يحّق لوهوا موطوالوطوة جومواعوة 

شعب هللا! فكم كان فرحها عظيًما عندما شفا ا الرّب عأعلى إيماتها عمودحوهوا 

   أمام الجملع كلّها!

 

ربّما كان اخ يار شفاء المن عفةو  ذا األحودو ):  56-8/40اإلنجيل )لو 

بعد شفاء األبرصو األحد المواضويو مسونولدًا إلوى أّن الوبورص فوي الولوحومو 

عالن ف في الدمو يُع بران كال ما في تظر الشريعةو مرًضا جسديًّوا عرعحويًّوا 

معًاو عُمعديًا يحّرم صاحبهما من مطالطة الناس. عبهذا يكلن كوال وموا رموً ا 

للبشريّة الطاطئة عالصائرة إلى الملت عالهالك. عالجمع بين الشفاءين يُظهر 

أّن ليسلع عحده السلطان المطلق على شفاء اإلتسانو من لحم عدمو أيًّوا كوان 

مرض ! الشفاء ي ّم بلمسة من يسلع لألبرصو عبلمسة من المن عفة لوطورف 

رداء يسلع: ع ذا إشارة إلى األسرار المقدسة ال ي لها طابع ملمولسو علوهوا 

سة. رة عمقدِّّ  أيًضا قّلة رعحيّة خفيّة مطّهِّ



 

"احد شفاء المنالفةتفسير أيقونة "   

 

على خلفية المشهد السابقو المرأة المن عفة تلمس طرف ثلب 

يسلع عتشفى. السيد يسأل من لمس  عبطرس يجاعب عالرسل 

 مند شلن مما يجري. 

 

L’Hémorroïsse 

Sur le fond de la 

scène précédente, la 

femme hémorroïsse touche 

le bout de l’habit de Jésus 

et est guérie. Le Seigneur 

demande qui l’a touché? 

Pierre répond et les apôtres 

sont étonnés.  

 

The Hemorrhaging Woman 

On the background of the previous scene, 

the hemorrhaging woman touches the fringe of 

Jesus’ cloak and she is healed. The Lord asked 

who touched him? Peter answered and the 

Apostles were astonished. 



" 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 -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 -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 رلحية
 منظف فى شركة مايكروسوفت

 
تقدم رجل لشركة مايكروسوفت للعمل بوظيفة "منّظف"بعد إجراء 
المقابلة واالختبار )تنظيف أرضية المكتب( أخبره مدير التوظيف 
بأنه قد تمت الموافقة عليه وسيتم إرسال قائمة بالمهام 

المباشرة في العمل عبر البريد اإللكتروني.أجاب الرجل:   وتاريخ
ولكنني ال أملك جهاز كمبيوتر وال املك بريد إلكتروني! رد عليه 
المدير )باستغراب(: من ال يملك بريد إلكتروني فهو غير موجود 

 أصال ومن ال وجود له فال يحق له العمل.
فكر كثيراً   خرج الرجل وهو فاقد األمل في الحصول على وظيفة 

دوالرات. بعد تفكير  01ماذا عساه أن يعمل وهو ال يملك سوى 
وقام بشراء صندوق من   عميق ذهب الرجل إلى محل الخضار

ويمر على المنازل ويبيع   ثم اخذ يتنقل في األحياء السكنية  الطماطم
حبات الطماطم. نجح في مضاعفة رأس المال وكرر نفس العملية 

 01نفس اليوم وهو يحمل   ثالثمرات إلى أن عاد إلى منزله في
الطريقة فأخذ يقوم   أدرك الرجل بان يمكنه العيش بهذه  دوالر.

ً يخرج في الصباح الباكر ويرجع أرباح   ليالً    بنفس العمل يوميا
أصبح لدية   الرجل بدأت تتضاعف فقام بشراء عربة ثم شاحنة حتى

أسطول من الشاحنات لتوصيل الطلبات للزبائن. بعد خمس سنوات 
أصبح الرجل من كبار الموردين لألغذية في الواليات 

لضمان مستقبل أسرته فكر الرجل في شراء بوليصة تأمين   المتحدة.
فاتصل بأكبر شركات التأمين وبعد مفاوضات استقر   على الحياة

فطلب منه موظف شركة التأمين أن يعطيه  رأيه على بوليصة تناسبه
 بريده اإللكتروني!!

 أجاب الرجل: ولكنني ال أملك بريد إلكتروني!
 ً  رد عليه الموظف )باستغراب(: ال تملك بريداً إلكترونيا

 ونجحت ببناء هذه اإلمبراطورية الضخمة!!
 تخيل لو أن لديك بريداً إلكترونياً! فأين ستكون اليوم؟

 أجاب الرجل بعد تفكير: ' منظف في شركة مايكروسوفت ''

http://story4free.blogspot.com/2011/06/blog-post_16.html
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 أسماء في السماء

 اذار

   :البارة دعمنينا عتذكار المالك الحارساليوم األلل
   :القديس يلحنا مارعن بطريرك أتطاكيااليوم الثاني
   :القديس تلما الال لتياليوم الثالث
   :الشهيدين بللس عأخ   يللياتي عالقديس جراسيملس السائحاليوم الرابع

   القديس ألبرتلس الكبيراليوم الخامس:
   :البار قلتن االيسلرياليوم السادس
   :البار ترسيس اسقف أعرشليماليوم السابع
   :القديسة فرتسيسكا الرعماتيةاليوم الثامن
   :الشهداء األربعيناليوم التاسع
   :القديس اعكسنسيلس عاألتبا اغاتلناليوم العاشر

   :صفرعتيلس بطريرك أعرشليماليوم الحادي عشر
   :البابا غريغلريلس األعل الكبيراليوم الثاني عشر
   :القديس تاعافاتلس السفرياتياليوم الثالث عشر
   :القديسة فرعسيااليوم الرابع عشر

    :القديس بنديك لساليوم الخامس عشر
   :القديس باباس الشهيد عتذكار المجمع الفاتيكاتي الثاتياليوم السادس عشر
:القديس أليكسيلس عالقديس لعازر الذي أقام  السيد المسيح من اليوم السابع عشر

   الملت
   القديس كيريلللس أسقف أعرشليم عالبار يلسف الرامياليوم الثامن عشر:
   :القديس يلسف الباراليوم التاسع عشر

   :الشهيدة فلتينا عالبار سللاتساليوم العشرين
    :البار سيناسيلساليوم الحادي لالعشرلن
   :القديس سرجيلس بللس عالبابا العن ال اسعاليوم الثاني لالعشرلن
:القديس تيكلن االسقف عرفاق  الشهداء عالطلباعية رفقا الرا بة اليوم الثالث لالعشرلن

   اللبناتية
    :القديس ارتاملناليوم الرابع لالعشرلن

   :تذكار بشارة العذراءاليوم الخامس لالعشرلن
:تذكار المالك جبرائيل عتذكار اللص الذي صلب عن يمين اليوم السادس لالعشرلن

   السيد المسيح
   :الشهيدة م رعتة عالقديس بمبلاليوم السابع لالعشرلن
   :الشهداء فيالتلس ععائل  اليوم الثامن لالعشرلن
   :القديس مرقس أسقف ارثيلسا عالشهيد كيرللس البعلبكياليوم التاسع لالعشرلن

    :القديس يلحنا كليماكلساليوم الثالثون
   :البابا للشيلس األعلاليوم الحادي لالثالثون
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" Je Crois " 

Transmettre la foi – la catéchèse 

4 Très tôt on a appelé catéchèse l’ensemble des efforts entrepris dans l’Église 

pour faire des disciples, pour aider les hommes à croire que Jésus est le Fils de 

Dieu afin que, par la foi, ils aient la vie en son nom, pour les éduquer et les 

instruire dans cette vie et construire ainsi le Corps du Christ (cf. CT 1). 

5 "La catéchèse estune éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adul-

tes, qui comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, 

donné en général de façon organique et systématique, en vue d’initier à la plé-

nitude de la vie chrétienne " (CT 18). 

6 Sans se confondre avec eux, la catéchèse s’articule sur un certain nombre 

d’éléments de la mission pastorale de l’Église, qui ont un aspect catéchétique, 

qui préparent la catéchèse ou qui en découlent : première annonce de 

l’Évangile ou prédication missionnaire pour susciter la foi ; recherche des rai-

sons de croire ; expérience de vie chrétienne ; célébration des sacrements ; 

intégration dans la communauté ecclésiale ; témoignage apostolique et mis-

sionnaire (cf. CT 18). 

7 " La catéchèse est liée intimement à toute la vie de l’Église. Non seulement 

l’extension géographique et l’augmentation numérique mais aussi, et da-

vantage encore, la croissance intérieure de l’Église, sa correspondance avec le 

dessein de Dieu, dépendent essentiellement d’elle " (CT 13). 

8 Les périodes de renouveau de l’Église sont aussi des temps forts de la caté-

chèse. Ainsi voit-on à la grande époque des Pères de l’Église de saints évêques 

y consacrer une part importante de leur ministère. Tels sont S. Cyrille de 

Jérusalem et S. Jean Chrysostome, S. Ambroise et S. Augustin, et bien d’au-

tres Pères dont les œuvres catéchétiques demeurent des modèles. 

9 Le ministère de la catéchèse puise des énergies toujours nouvelles dans les 

Conciles. Le Concile de Trente constitue à cet égard un exemple à souligner : 

il a donné à la catéchèse une priorité dans ses constitutions et ses décrets ; il 

est à l’origine du Catéchisme Romain qui porte aussi son nom et constitue une 

œuvre de premier ordre comme abrégé de la doctrine chrétienne ; il a suscité 

dans l’Église une organisation remarquable de la catéchèse ; il a entraîné, 

grâce à de saints évêques et théologiens tels S. Pierre Canisius, S. Charles 

Borromée, S. Toribio de Mogrovejo, S. Robert Bellarmin, la publication de 

nombreux catéchismes. 



 كلمة االبونا شربل

 بين امرأتين!!!

في طريقه الى بيت قائد المئة ليشفي إبنته، إعترضته امرأة ولمست طرف ردائه 
 طلباً للشفاء.

بين بين الشريعة التي تفقد مقومات الحياة منذ اثنتي عشرة سنة، والبشارة 
 الجديدة التي تسعى لتنال الحياة.

هاتان المرأتان هما الشريعة التي لم تتمكن من المحافظة على الحياة ومنح 
 الخالص، والطفلة هي الجماعة الجديدة التي تسعى لقبول الحياة.

إنهما امرأتين، وسّميت امرأة ألنها من امرٍء أخذت، وهي حواء أي أم لكل 
 األحياء.

 هي التي ينبغي بها ان تكون مصدر الحياة، ها هي اليوم تستعطي الحياة. 

كثير منا يظن نفسه هو كالشريعة وأنه هو االساس، ويعتقد انه الحياة والكل 
بالكل، والبعض ايضاً يظن انه هو مصدر حياة لذاته، ولكن كيف يمكن للناقص 

 ان يكّمل؟

 كيف يمكن ان يكون االنسان هو مصدر الحياة لذاته؟

 كيف يستطيع االنسان ان يكون هو لذاته مصدر المعنى؟

حالنا اليوم كحال معلمي الشريعة الذين ظنّوا ان حياتهم ومعناها وقيمتها هي في 
قوانينهم، وتنظيمهم والتي تجسد اليوم )اموال، ببيوت، ثياب...(،  إذ  تظن نفسها 

 هي مصدر الخالص ومانحة المعنى لإلنسان...

 الحقيقة أن المعنى والحياة هما من جوهر هللا، والباقي وهم وسراب.

 عالمنا اليوم يفتش عن الحياة بذاته،

 عالمنا اليوم يعتقد ان معنى حياته، وقيمتها في ذاته،

 عالم اليوم يريد ان يعيش بدون التزام، ألن االلتزام بنظره سجن وقيد.

بين هاتان المرأتان، العالم يبحث، ولكن الحياة هي في مكان أخر، انها في 
 المسيح.

كلما تقدمة االيام سنجد انساننا في ضياع وقلق أكبر، ألنه يفتش عن معنى حياته 
إما في صنمية العالم، أي الموضة والمال، والتكنولوجيا... أما الحرفية والتشدد 
والتزمة. والقرار لكل واحد منا. والمطلوب أن نأتي الى يسوع لنلمس طرف 

 ردائه وينال الحياة.

 امين




