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 األحد الجديد: ظهور يسوع للتالميذ وتوما معهم

La fête de la misericorde divine  

Épîtres : 2 Co 5:11-26 

Évangile: St Jean 20:26-31 

 https://.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. 

 يا يسوع إني أثق بك





طلب ربّنا يسوع المسيح من القديسة فوستينا ان تنشر عبادة الرحمة اإللهية. 
وعلّمها مسبحة الرحمة وطلب ان تُتلى كل يوم الساعة الثالثة وذلك ألنها 

الساعة التي اسلم فيها الروح على الصليب، واثنائها فُتحت احشاء الرحمة 
 اإللهية، وانسكبت النعم على البشريّة.

 تتلى هذه المسبحة باستعمال حبات مسبحة الوردية
باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد. آمين. –  
أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما في  –

السماء كذلك على األرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن 
 نغفر لمن اساء إلينا، وال تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.

السالم عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،  –
ومباركة ثمرة بطنك يسوع، يا قديسة مريم، يا والدة هللا، صلي ألجلنا نحن 

 الخطأة، اآلن وفي ساعة موتنا. آمين.
نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، كّل ما يرى وما ال  –

يرى. و برّب واحد يسوع المسيح، ابن هللا الوحيد، المولود من اآلب قبل كل 
الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو 
لآلب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن الخطأة، ومن أجل 

خالصنا، نزل من السماء، تجّسد بقوة الروح القدس، من مريم العذراء وتأنس. 
صلب عنّا على عهد بيالطس البنطي، تألّم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما 
في الكتب، صعد إلى السماء وجلس عن يمين اآلب، و أيضا سيأتي بمجد عظيم، 

ليدين األحياء واألموات، الذي ال فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيّي، 
المنبثق من اآلب واالبن، الذي هو مع اآلب واالبن، يسجد له ويمّجد، الناطق 

باألنبياء. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليّة، ونعترف بمعموديّة واحدة 
 لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر اآلتي. آمين.

 على حبات األسرار )األبانا( اتل الصالة التالية:
أيّها اآلب األزلّي، إنّي أقدم لك جسد ابنك الحبيب، ودمه ونفسه والهوته،  –

 تعويضا عن خطايانا وخطايا العالم أجمع.
 على حبات السالم اتل الصالة التالية:

بحّق آالمه المقّدسة، ارحمنا وارحم العالم أجمع. –  
 بدل المجد تقال تالث مرات الصالة التالية:

قّدوس هللا، قّدوس القوي، قّدوس الذي ال يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. –  
 تكّرر الصلوات حتى تتم دورة المسبحة كاملة.

 في نهاية المسبحة:
أيها الدم والماء اللذان تدفقا من قلب يسوع كنبع رحمة لنا، اننا نثق بكما. –  

 صالة اختياريّة:

أيّها اآلب األزلّي ، يا من رحمته غير محدودة و كنوز شفقته ال تنضب ،انظر 

إلينا نظرة عطف، وضاعف فينا أعمال رحمتك حتى ال نيأس وال نضعف في 

اللحظات الصعبة، بل اجعلنا نخضع بثقة متزايدة إلرادتك المقدسة، الحب 

 والرحمة بذاتهما.



 التوصيات الرعوية

“Agir pour Batir”1.  شكر كبير ،
ً
تنا الرعوية، أوال  هو عنوان مسير

، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل الحفاظ 
ً
ألصحاب األيادي البيضاء. ثانيا

أو    DÎme annuelleعىل عائلتنا الرعوية ومساعداتها من خالل ال 

 الُعشر السنوي. 

 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuil-

lez contacter le curé de la paroisse au : 514– 437 7755 

 

3. la messe du Dimanche soir sera en francais.   

 

4. la formation Chrétienne aura lieu chaque 

vendredi à 19h30 à l’église. 

 

العمل االرعوي هو عمل مشترك، لذا يرجى من كل شخص يجد   .5

نفسه مستعد للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية الرجاء االتصال 

 بمكتب الرعية.

Pour les personnes qui sont disponibles pour aider au 

sein du groupe pastoral, veuillez svp contacter le 

bureau de la paroisse au 514  437 7755 

 

. تلبية لنداء البابا فرنسيس، وإنسجاماً مع تعليم الكنيسة المدافع هن  6

العائلة كنواة للحياة، أدعوا  جميع العائالت لإلنضمام الى الجماعات 

العائلية لخلق أكبر مسبحة عائالت تجتمع معاً للصالة وتبادل الخبرات. 

 للراغبين الرجاء االتصال بالسيدة ريموند عبّود.
 





 

نوَن ولَم يََروا  َنََّك َرأَيتَني، طوبى لألَّذيَن يؤمأ آَمْنَت ألأ »  

هذا األحد يذّكرنا بظهور الرّب يسووع الوحوّي الوقوائوم لوتوالمويوذه وتووموا  

وبوعود ظوهوورات يسووع الوموتوكوّررة «.  أحود تووموا« معهم، لذلوك ُدعوي 

لتالميذه، صار في الحقيقة وعي جديد لدى التالميذ والوكونويوسوة لوعُوموق 

 «.األحود الوجوديود« حدث القيامة، وسّر يسوع الكامل، لذلك ُدعي أيًضوا 

، بدء أسبوع جديد، وزمن جديد فوي حويواة الورسول « اليوم الثامن« هو 

 والكنيسة المؤمنة بيسوع الحّي القائم من الموت إيمانًا جديًدا.

  

اتُِّهم بولس بالجنون، فيُجيب أنّه قد يكون على شيء ):  21-5/11قور  2الرسالة )

من الجنون مع هللا، أّما مع المؤمنين فهو في كامل العقل واإلدراك. ويدعوهم إلىى 

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

أجل الجميع رأًسا للبشريّة جمعاء. ثّم يشدّد على أّن شرف الخدمة الرسولىيّىة غىيىر 

محصور في من عرفوا المسيح التاريخّي، وحدهم، فهذه الخدمة الجديدة تنبىع مىن 

المسيح الحّي القائم من الموت: به خلق هللا كّل شيء، وبه جدَّد الخلق الذي أفسدتىه 

الخطيئة، فصالحنا مع نفسه، وصار المسيح محور الخلق كلّه، إنسانًا جديدًا يىحىيىا 

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

 

هذا الظهور خاّص بيىوحىنّىا، ومىربىوط ربىًطىا وثىيىقًىا ):  31-20/26اإلنجيل )يو  

محكًما بالظهور للتالميذ الباقين قبله. يشدّد اإلنجيلّي على حقيقة الظهور وواقعيّته: 

يسوع الحاضر اليوم في وسط التالميذ هو هو نفسه الَّذي مات في األمس مسىّمىًرا 

بيديه ورجليه على الصليب، ومطعونًا بحربة في جنبه. فال مجال بعىد لىلىشىّك فىي 

حقيقة يسوع الحّي القائم الحاضر بينهم. انتقل توما من أقصىى الشىّك إلىى أقصىى 

، فيسوع هو ربّىه، ألنّىه انىتىصىر بىقىيىامىتىه عىلىى «ربّي وإلهي!»اإليمان واليقين: 

الموت، وجلس ملًكا أبديًّا عن يمين اآلب؛ ويسوع هو إلهىه، ألنّىه مىن جىوهىر هللا 

اآلب، إله حّق من إله حّق! كان اللقاء الحّسّي مع يسوع أمًرا ممكنًا وضروريًّا فىي 

حياته على األرض مع تالميذه، وحاالً بعد قيامته وتمجيده؛ ولكن بعد ذلك، يىكىفىي 

سماع شهادة التالميذ لإليمان بيسوع إيمانهم، ونوال طوباهم. فاإليمان الىمىسىيىحىّي 

 المبنّي على الشهادة، ال على العيان، ال يقّل بشيء عن إيمان الرسل أنفسهم.



Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 23 avril 2022 

18h00  Chapelet 

18h30 Messe. 

 

Dimanche 24 avril 2022 

11h00 Messe et rite de l’ encens a 

l’intention de René Jawhar pour 1 an 

offerte de son fils Miled et sa famille 

18h30 Messe en langue Française  

 

Jeudi  28 avril 2022 

18h00  Chapelet 

18h30 Messe. 

19h30 adoration avec confession 

 

Vendredi 29 avril 2022 

18h00  Chapelet 

18h30 Messe . 

19h30 formation Chretienne .  
 





“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 "األحــــد الجــديــد"

  

. نهاية أسبوع الحواريين األحد الجديد

)البسي البياض(. اليوم الثامن من األسبوع 

األخير. أحد توما الرسول. كل هذه العناصر 

جمعت في هذه األيقونة، فأتت تعبيراً مضيئاً: لهذا 

 العيد الجديد.

 

Le Nouveau Dimanche 

 

Le Nouveau Dimanche est la fin de la Semaine 

des Heworé (vêtus en blanc), le huitième jour de la 

dernière semaine et le Dimanche de l’apôtre Thomas. 

Tous ces éléments sont rassemblés dans cette icône, 

ainsi fut-elle une expression lumineuse de cette nou-

velle fête. 

 

New Sunday 

New Sunday is the end of the week of Heworé 

(dressed in white), the eighth day of the last week and 

the Sunday of Thomas the Apostle. All these elements 

are gathered in this icon making it an luminous ex-

pression of this new feast. 



 قصة روحية

 شاب اسمه فادي كان يسكن بقرب النهر.

وفي إحدى األيام، رأى فادي أن مستوى الماء في النهر قد ازداد بشكل خطير بسبب 

على جميع من يسكنون بقرب النهر أن “المطر، وسمع الراديو والتلفزيون ينبّهان: 

”.يغادروا بيوتهم حاالّ ألن فيضانا كبيًرا على وشك الوقوع  

”.يا رب خّلصني“ كان فادي مؤمنًا، وكان يثق بالعناية اإللهية، فركع وصلّى:  

”.ال تخف يا فادي، سأخّلصك“فسمع صوت الرب يقول له:   

وفي العاشرة صباحا، مأل الماُء الطابَق  اطمأن فادي وبدأ يزاول أعماله اليومية بهدوء،

 األول.

أسرع، تعال “فالتجأ فادي إلى الطابق الثاني. ومرّت سيارة رجال اإلطفاء وقالوا له: 

”معنا  

”.ال داعي، فهناك من سيخلصني“. فأجاب:   

وفي ساعات بعد الظهر، وصل الماء إلى الطابق الثاني، ومّر قارب من المنقذين 

”.تعال انزل، فالخطر داهم“وصرخوا:   

”.عندي من يحميني!“لكنّه قال:   

وفي الساعة الخامسة من بعد الظهر، مأل الماُء البيت، فالتجأ فادي إلى السطح، ومّرت 

سيارة الصليب األحمر تبحث عن أشخاص يحتاجون إلى مساعدة، رأوه على السطح، 

”.تعال، ستخلُص“فقالوا له:   

 لكنه أعاد نفس الكالم.

 وفي الساعة السادسة مساًء، غرق فادي ومات.

ألم تَقُل أنّك ستخلّصني من الفيضان؟ “وصل إلى باب السماء وذهب يعاتب هللا قائال: 

”.ها أنا قد مّت!  

لقد حاولت تخليصك ثالث مرات، وأرسلت إليك ثالث سيارات ” فأجابه هللا بحنان: 

…”تخّلصك، ولكنك كنت ترفض الخالص في كل مرة  

  إن ثقتنا باهلل كبيرة ولكن هللا يعمل من خالل اإلنسان.. من خالل القريب..

 فلننظر بتمعن في وجوه اآلخرين وسنرى وجه المسيح حاضراً من خاللهم
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 أسماء في السماء

 نيسان

   ميرم المصرية التائبةاليوم األول: 

   الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيهاليوم الثاني:

   البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثالث:

   الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع:

   القديس روبرتوساليوم الخامس:

   افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:

   فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع:

   الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن:

   القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس األولاليوم التاسع:

   القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر:

   برحوفيوس  الشهيد أنتيبا األنبااليوم الحادي عشر:

   الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عشر:

   البار زوسيمااليوم الثالث عشر:

   أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوساليوم الرابع عشر:

   سابا الشهيد والبابا سوتيروساليوم الخامس عشر:

   البارة أناسيمااليوم السادس عشر:

   البابا أغابيتوساليوم السابع عشر:

   البارة تاسيا التائبةاليوم الثامن عشر:

   البار تيمون الشماساليوم التاسع عشر:

   البار نتنائيل الناسكاليوم العشرين:

   البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والعشرون:

   القديس تاودورس السيكاوياليوم الثاني والعشرون:

   القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعشرون:

   القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعشرون:

   مرقس االنجيلياليوم الخامس والعشرون:

   الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس األولاليوم السادس والعشرون:

   القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعشرون:

   الشهيدين ياسون وسوسيبتروساليوم الثامن والعشرون:

   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون:

   القديس يعقوب الرسولاليوم الثالثون:



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

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 من ضيعنا اللبنانية - 011طبيعي %  -شغل بيت 

Home made - 011% Natural 

From our Lebanese villages 
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 كلمة االبونا شربل
 أأنت توما؟

 

وفي اليوم الثامن بعد القيامة سقط الشك وكان عهدٌ جديد : عهد إيمان وبشارة، عهدٌ كّل شىٍء 
في ذلك اليوم ظهر المسيح الحّي لتالميذه معطياً لهم السالم، ناظراً إلى توما ،  . فيه قد تبدّل

ذاك التلميذ الذي لم يتواَن يوماً عن محبّة معلّمه ، ذاك التلميذ األمين الذي لم تنقصه الشجاعة 
حتّى عند القبض على يسوع إذ قال :"لنذهب ونمت معه..."، ثّم ناداه كي يضع إصبعه في 
جراحاته فيؤمن .... وكانت الصرخة الشاهدة على ملوكية وألوهيّة المسيح "ربّي وإلهي" ؛ 

صرخةٌ من األعماق تردّدت، على مّر األجيال، على ألسنة األبرار والصدّيقين وكّل من آمن 

 .بالقيامة ويؤمن بالمسيح الحيّ 
كم من المّرات نتوقّف عند شّك توما وننسى هذه الصرخة النابعة من جوهره، من صدق محبّته 

 للمسيح؟

شّكه هذا جعلنا نحكم عليه ظلماً،"المشّكك"، هو الذي ُوِجدَ ليكون شهادةً حّسية إضافيّة على 
قيامة المسيح، هو الذي كان ثابتاً فيما كان يفعله أو ما اتّخذه من قرارات باتّباع يسوع ،قد آمن 

بالحقيقة الثابتة وأعلن إيمانه بكّل ثقٍة كي يستطيع كّل بشٍر أن يردّد بعده ،بكّل ثقة، تلك اآلية 

 .""ربّي وإلهي
على مدى أسبوع مضى التالميذ في إقناع توما بقيامة الرّب ولم يفلحوا، فهل نحن بحاجٍة إلى 

 آراء وأبحاث أو دروٍس في الالهوت كي نقتنع ونشهد على هذا الحدث اإللهي؟
"، الذي  ما فعله توما يجعلنا نفهم أّن اإليمان هو مالقاة ومعرفة الشخص،"يسوع الحّي فيَّ

. )كيف لي أن اُِحّب شخصاً لم أعرفه؟(. فعله هذا يعلّمنا كيف نقرأ نبحث عن اإليمان به

 . عالمات القيامة من حولنا وفي حياتنا
ألَْم يكن شّك توما الصادق درباً إلى اإليمان الثابت والعودة من بلد الضياع البعيد إلى النور 

 والتجدّد والسالم؟

 وأنت يا صديقي بمن وبماذا تؤمن؟ هل تنتظر أن يبّشرك أحدهم؟
منذ الِقدَْم والّشك أو التساؤل ُوِجدا في لحظٍة ما من حياة األبرار. ألَْم يتساءل إبراهيم عند 

بشارته بإسحق، فساوره الشّك قبل أن يؤمن؟ وكذلك زكريّا، إذ تعّطلت لغة الكالم عنده حالما لم 

يؤمن بما بِّشره به المالك؟ وكذلك غيرهم ُكثُر. لكن، هل عاقب هللا هؤالء لقلّة إيمانهم؟ ألم 
هل تتراجع أنت  . "يحقّق وعوده رغم كّل شيء، ألنه صادٌق، "عالٌم بالقلوب وفاحص الكلى

اليوم أمام دعوة هللا لك ووعده بالخالص بحّجة أنّه مستحيٌل تحقيق ما وعدك به؟ أم تمضي 

 مؤمناً في طريقه معلناً أنّه "ربّك وإلهك"هو إله المستحيالت ، حتّى ولو شككت في البداية؟
اليوم يا صديقي، إن عاد بيننا ملك المجد، إبن اإلنسان، يسوع المسيح، هل يجد اإليمان الذي 

أعطانا إيّاه مّجاناً؟ ربّما لن يجد ولو "حبّة الخردل"، تلك التي تنقل الجبال على صغرها؛ سيجد 
الكبرياء والتعّصب، الحقد والالمباالة، سينزف جرحه من جديد لشدّة األلم على شعٍب افتداه 

وأعدّ له الملك السماوي ميراثاً وهو ما زال يحقد ويحسد ويقتل بسيف الحديد والنار وبالكلمة؛ 
سيبكي قلبه على خوفنا من الحقيقة وقلّة التزامنا، على موت الضمير والتأرجح بين النعمة 

 . والنقمة بين الكفر اإليمان

هيّا اآلن نمضي قدماً ونَدَحُض الّشك في أنفسنا ونراهن على قدرة هللا وعمل روحه القدّوس 
ع أبواب ثقتنا لإليمان بيسوع العامل والحاضر دوماً فينا، فهو، وهو وحده من  داخلنا؛ هيّا نشّرِ

 .""أحبّنا حتّى من قبل ان نولَدَ وَطَبعَنا على كفّهِ 


