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 ظهور يسوع لتلميذي ع ّماوس: أحد الثالث من زمن القيامة

3e dimanche du temps Pascal
Épîtres : 2 Tm 2:8-13
Évangile: St Lc 24:13-35
https://.paroissestjeanlapotre.ca
Cette histoire d’espoirs brisés et de
rêves évanouis nous est familière. La douce
compagnie de Jésus a permis à deux disciples
abattus de raconter leur histoire. Et ce n’est
qu’ensuite que Jésus leur présente une interprétation plus positive des récents évènements.
Quand ils commencent à reconnaître Jésus, leur
cœur s’enflamme.

Téléphone / WhatsApp
514-437-7755

Facebook:
Paroisse Saint Jean L’Apôtre

Instagram:
Paroisse St Jean Mtl

Horaire des Messes
Dimanche 11h:00 et 18h:30
Jeudi (18h:00 )
(Chapelet, Messe, Adoration)

Vendredi (18h:30)
Samedi (18h:30)

Bureaux ouverts:
du lundi au Samedi
de 10h00 à 17h00

Jésus n'a pas vraiment disparu. Dans la
bénédiction et la fraction du pain, il est présent ; chaque autel est Emmaüs, lieu où se déroule cette histoire. Chaque fois que nous partageons un repas amical, ou de famille, nous
sommes à Emmaüs. Dès lors, tout pain et tout
repas soient saints.
L'icône des disciples d'Emmaüs nous
sert de guide sur la longue route de nos doutes,
de nos inquiétudes et même de nos rudes déceptions, le Divin Voyageur est toujours notre
compagnon de route. «Je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde».

التوصيات الرعوية

ً
 شكر، أوال،مسيتنا الرعوية
“هو عنوان رAgir pour Batir”
ً
 دعوة الجميع للتكاتف، ثانيا.كبي ألصحاب األيادي البيضاء
ر
ألجل الحفاظ عىل عائلتنا الرعوية ومساعداتها من خالل ال
ُ أوDÎme annuelle
.الع رش السنوي
•

•

•

La fabrique de la paroisse Saint Jean l’Apôtre
invite ses Fidèles à participer au Gala de levée
de fonds pour l’achat de l’église, le 12 juin au
restaurant Aya. Pour la réservation veuiller
contacter le 514 969 5459 ou 514 991 0224
Pour assurer le service spirituel aux malades,
veuillez 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.
 لذا يرجى من كل شخص،العمل االرعوي هو عمل مشترك5.
يجد نفسه مستعد للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية الرجاء
.االتصال بمكتب الرعية

» وهل انت غريب عن أورشليم؟“
ماوس
هذا األحد يذكّرنا بظهور يسوع الثنين من تالميذه ،على طريق ِعم ام .
الحي القائم يمقموانما
الرب
صة ك ّل مؤمن في الكنيسة:
صة هذين التلميذين هي ق ّ
ق ّ
ّ
ّ
سمر
على اروب الحياة ،نسير معه ونحن ال ندري ،ولكنّ قلوبنا تضطرم
الرب يفم ّ
ّ
بسر حياته وموته وقميماممتمه وهمو أيضدما زاانما،
لنا معنى الحياة ،يربط تاريخنا ّ
يقوي إيماننا ،ويفتح عيوننا على معرفته والشهااة له
ّ

الرسالة ( 2طيم  :(13-2/8بعد التشديد على اإليمان بالمسيح المولود منن
صا ومجدًا أبديًّا للّذين يؤمنونون ،ينعنالنعنونا
نسل داود الملك ،والقائم من الموت خال ً
ي عريق ،يعبّق على الجماعة المؤموة موعق موت النمنسنينح
جزء من نشيد مسيح ّ
فنا فني قنينامنتنه النمنجنيندة
وقيامته :فشركتوا في موته بالمعموديّة هي شنركنتنونا أي ً
وملكوته؛ أ ّما إن كوَّا غير أمواء ،فهو سيظ ّل أميوًا لوعده بالخالص ،ألنّه ال يقدر أن
يوكر نفسه!
ي بنكنتنابنة هنذه النرواينة فني
اإلنجيل (لو  :(35-24/13يُعوى لوقا اإلنجنينلن ّ
ي ،يغادر فيه التلميذان أورشليم ،وال يعرفان يسنو
قسمين متعارضينّ :
األول سلب ّ
في العريق ،وال يفهمان حدث موته ،وال يؤمونان بنقنينامنتنه رغنم شنهنادة النونسناء
ي ،يشرح فيه يسو لتلميذيه ما تقنولنه عنونه النكنتنب
وبعض الرفاق؛ والثاني إيجاب ّ
ي ،ويواولهما ،فيعرفناننه،
المقدّسة ،ويكسر الخبز أمامهما كما فعل في العشاء
ّ
السر ّ
ث ّم يعودان إلى أورشليم يب ّ
شران التالميذ الباقين.
أ ّما قراءات األسبو  ،ففي قراءة اإلثوين (لو  )49-24/44تشديد على شرح
ي القائم لتالميذه ،مؤ ّكدًا لهم أنّه أت ّم بموته وقيامته
الكتب المقدّسة ،قام به يسو الح ّ
ك ّل ما ُكتب عوه في توراة موسى واألنبياء والنمنزامنينر .ويفنينه أن شنهنادتنهنم
تفاف إلى شهادة الكتب ،ابتداء من أورشنلنينم إلنى كن ّل األمنم ،لنلنتنوبنة ومنغنفنرة
الخعايا .وفي األيّام الباقية قراءة متواصلة لنينوحنوّنا ( ،)11-6/26فني خنعنبنتنينن
ليسو عن خبز الحياة :األولى عن خبز الكلمة ( ،)41-6/35والثناننينة عنن خنبنز
اإلفخرستيّا ( .)59-6/46وهذا كلُّه إكمال إلنجيل األحد.
ولن يسعنا بقوانا العقليّة أن نفهم كالم يسوع أنّه خبز الحياة ،خبز الكلمممة
وخبز اإلفخرستيّا ،لكنّ الروح القدس هو الذي يمنحنا أن نفهم ،ألنّ المروح همو
ينبوع حياتنا وشركتنا في حياة االبن ،واآلب!

Horaire hebdomadaire des Messes
Samedi 30 avril 2022
18h00 Chapelet
18h30 Messe.

Dimanche 01 mai 2022
11h00 Messe et rite de l’ encens à l’intention
de Souad Halloun )(هلونAbi Hanna offerte
de sa fille Soha et la famille Abi Hanna.
18h30 Messe en langue Française
Jeudi 05 mai 2022
18h00 Chapelet
18h30 Messe.
19h30 adoration avec confession
Vendredi 06 mai 2022
18h00 Chapelet du sacré Cœur.
18h30 Messe .
19h30 formation Chrétienne.

“Quête en ligne”
Paroisse Saint Jean L’Apôtre
Chers frères et sœurs
Notre famille paroissiale compte beaucoup sur votre générosité 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 utilisant 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.

"تفسير أيقونة "القيامة المجيدة
أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ الويّر مع حامالت العيب والمالك
 أما الهبوط إلى. اعتمدناها ألنها أكثر واقعية وإنجيلية.ًالمتشح بياضا
الجحيم فتأتي الحقا ً واستعملت في التقليد السرياني بعد القرن الثالث
.عشر

La Résurrection
L’icône la plus ancienne de la
Résurrection est celle du tombeau
vide lumineux avec les Myrrhophores et l’ange vêtu en blanc.
Nous l’avons adoptée, vu son réalisme évangélique. Tandis que la
Descente aux enfers est plus tardive
et fut utilisée dans la tradition syriaque après le XIIIe s.

The Resurrection
The most ancient icon of the Resurrection is the
one which represents the empty luminous tomb with
the Myrrhophores and the angel dressed in white. We
adopted this seeing its evangelical realism. Whereas
the descent to hell is much later and was used in the
Syriac tradition after the 13th c.

قصة روحية
خدمة السجون  -وراء القضبان يوجد اوالاا هلل
حكمت احدي المحاكم الروسيه في زمن الشيوعيه بالسجن علي احد
القساوسه وذلك بسبب وعظه باالنجيل وعودما وصل هذا القس الي
السجن ادرك ان هللا اععاه هذا السجن كحقل الخدمه والكرازه باسم
يسو المسيح له المجد ومعروف ان السجون الروسيه كانت تجمع
المساجين الديوين والسياسين مع العاديين وغيرهم وبدا ذلك القس
يبحث عن اسوا مجرم بالسجن حتي وجده وكان ذلك المجرم قاتال
شرسا وكان الكل يخشاه حتي حراس السجن انفسهم وابتدء جاهدا من
اجل الوصول الي قلب ذلك الرجل وابتدء يصوم ويصلي من اجله
وبيوما كان المساجين يوامون مرهقين من اشغالهم الشاقه كان يسهر
ذلك القس يصلي من اجل خالص نفس ذلك المجرم وبيوما كان ذلك
القس يصلي في احدي الليالي احس بشخص ما خلفه فاستدار ليجد ذلك
القاتل الشرس يحملق فيه مستفسرا عما يفعل فاخبره القس انه يصلي
من اجله فتاثر جدا ذلك القاتل بما كان يفعله القس من اجله وتغيرت
حياه ذلك المجرم تغير تام وسلم حياته للرب من تلك اللحظه وكان
لتغير حياه ذلك القاتل اثر كبير في السجن كله وتغيرت حياه المساجين
بالسجن بففل ذلك القس وكان رئيس هذا السجن ملحدا ولكوه كان
معجب بالتغيير الذي حدث في سلوك المساجين وتم نقل هذا القس الي
اسوء سجن في روسيا بوعد انه اذ استعا ان يحدث تغيير في سلوك
المساجين هواك يتم اطالق سراحه وبالفعل استعا ذلك القس ان يغير
سلوك المساجين هواك ولكوه رفض اطالق سراحه وطلب ان يسمحوا
له بقفاء بقيه ايام حياته في السجن النه وجد المكان المواسب الذي
يستعيع ان يخدم فيه ويربح الوفوس لحساب المسيح له المجد من وراء
القفبان.
عزيزي هل تجعل كل مكان تصل اليه حقل لخدمه المسيح له
المجد !!!
هل تصلي من اجل خالص االخرين !!!
ام انك التهتم اصال بخالص غيرك بل احيانا تكون عثره له

Équipe Pastorale
MEMBRES DU CONSEIL
PAROISSIAL
DE LA PAROISSE
SAINT-JEAN L’APÔTRE
+ Comité Spirituel et Liturgique
Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha
+ Chorale St-Jean L’Apôtre
Mme. Woujoud Chamoun
+ Chevaliers de Saint Jean
+ Comité 1ère Communion
Mme. Graziella Sakr

MEMBRES DE LA
FABRIQUE
DE LA PAROISSE
SAINT-JEAN L’APÔTRE

P. Charbel Geagea
(Curé et Président)

LES MARGUILLIERS
Mme Leyla El Haiby
(Vice-présidente)

Mme Eliane Nakouzi

+ Comité de la Catéchèse
Mme. Hanane Sawaya

(Secrétaire)

+ Comité des Jeunes
M. Nicolas Aouad.

M. Elie Kach

+ Comité des Dames
Mme. Claire Hobeica
+ Comité de la Charité
Mme. Grace Farah Ghanem
+ Scouts St Jean l’Apôtre
Mlle. Tina Kach

(Trésorier)

Mme Liliane Saleh
M. Joe Nasr
M. Badri Matar

+ Comité de la Famille

LES CONSEILLERS

Mme. Raymonne Abboud

M. Ghazi Zeidan

أسماء في السماء
ايار
اليوم األول :تذكار الوبي إرميا
اليوم الثاني:القديس اثواسيوس أسقه االسكودرية
اليوم الثالث:تذكار اكتشاف الصليب في أورشليم وتذكار الشهيدين تيموتاوس وزوجته مورا
اليوم الرابع:القديسة مونيكا والدة أغوشعيووس
اليوم الخامس:الشهيدة ايريوي
اليوم السااس:الشهيدين فيتالي وزوجته فالريا
اليوم السابع:القديس انعونيوس أسقه فلورنسا
اليوم الثامن:البار أرسانيوس الواسك
اليوم التاسع:آشعيا الوب وتذكار المجمع المسكوني الخامس وهو القسعوعيوي الثاني
اليوم العاشر:القديس سمعان الرسول
اليوم الحااي عشر:الشهيد فوعيوس
اليوم الثاني عشر:القديس ابيفانوس أسقه قبرص
اليوم الثالث عشر:القديس جرمانوس بعريرك القسعوعيوية
اليوم الرابع عشر:الشهيد بونيفاسيوس ورفاقه
اليوم الخامس عشر:سيدة الزرو
اليوم السااس عشر:مارعبدا ورفاقه الشهداء وتذكار القديس اجواديوس بعريرك
القسعوعيوية
اليوم السابع عشر:األنبا سرابيون
اليوم الثامن عشر:الشهيد تاودوسيوس والشهيدات السبع وتذكار األنبا بساريون العجائبي
اليوم التاسع عشر:الشهيدين فيالتاروس وكيرياكي وتذكار البار أمون الواسك
اليوم العشرين:القديس برناردوس السياني
اليوم الحااي والعشرون:القديسة هيالنة
اليوم الثاني والعشرون:الشهيد باسيليوس
اليوم الثالث والعشرون:القديس ميخائيل أسقه سيوادا في فريجيا وتذكار البار طوبيا الرحوم
اليوم الرابع والعشرون:القديس سمعان العمودي الكبير تلميذ مار مارون
اليوم الخامس والعشرون:القديسة باسيال الشهيدة والشهيدين ألوتاريوس وأمه
اليوم السااس والعشرون:كاربوس تلميذ بولس الرسول وتذكار القديس فيليبس دي نيري
اليوم السابع والعشرون:الشهيدين تاودورا وديدموس وتذكار البابا يوحوا األول الشهيد
اليوم الثامن والعشرون:الشهيدة أليكوندا
اليوم التاسع والعشرون:الشهيدة تاودوسيا الشهيدة
اليوم الثالثون:البابا فيليكس األول
اليوم الحااي والثالثون:الشهيد هرمياس وتذكار البارة بعرونلّة.
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 من ضيعنا اللبنانية- 011 %  طبيعي- شغل بيت
Home made - 011% Natural

Nos sponsors

From our Lebanese villages

Nos sponsors

كلمة االبونا شربل
الرفيق قبل الطريق!!!
منذ بداية االنسان ،وهو في بحث عن المعنى ،والسعادة ،كذلك كل واحد منا يحاول أن يجد له
عالم يرتاح به ،يحقق ذاته ويجد فيه كل ما يجيب على حاجاته.
هذه حال تلميذي ع ّماوس ،اللذين َو َجدا لهم مسيرة ،وقضية ومعلّم ،ولكنهم سرعان ما أُصيبا
باالحباط ألن معلهم قد مات !!!
بعد الخيبة ،والذكرى  ،قررا العودة الى حياتهم االولى .وهذه حالنا في لحظات الخيبة ،حيث
نقوم بتذّ كر االمجاد وهذا دليل على االحباط .بالنظر لمشهد التلميذين ،نجدهم يعددون اعمال
معلمهم ،كما لو كانوا يطويان صفحات رسالتهم ،او يسدلون الستارة على اختبار مضى
وانقضى .وسط طريق العودة الى الماضي ،مشى معهم يسوع ،وحدّثهم عن ما جرى .لم يقل
وتوج لقائه بهم
يسوع أي شيء جديد للتلميذين ،إستذكر معهم المحطات ،والنبؤات ،واالحداث ّ
بكسر الخبز .أمران هم اساس في عملية عودة التلميذين الى اورشليم:
عندما مشى معهم يسوع ،واستعرض معهم كل االحداث ،أعطى معنى لكل مرحلة " أما
ينبغي "...أي أنه أظهر حقيقة وعمق اختبارهم ،كشف لهم صدى صلب رسالة
المسيح وموته وقيامته.
في الكثير من االحيان نعمل ونك ّد ونشقى في سبيل الرسالة او الخدمة او المسؤولية التي
نحن مسؤولون عنها ولكن نُصاب باالحباط ،والخيبة :والسبب هو فقدان معنى ما
نقوم به ،نفقد مزاق االشياء والسبب هو شخصنة االمور ،والقيام بها لذاتنا ،لمجدنا
وليس ألهميتها ،وضرورتها ،وحاجتها .اذن استعادة المعنى ،هي التي تعيد الحيوية
والنشاط لرسالتنا.
عند دخوله البيت مع التلميذين ،وجلسوا معا ً للعشاء ،بارك الخبز وناولهم ،عندها أدركوا
انه هو.
في الكثير من االحيان نعلن ان اكتشاف هللا يتم من خالل عيش االسرار ،والمناولة
وااللتزام ...ولكن اليوم أجد أن التلميذين قد عرفا المسيح القائم ،عندما كانا جزء اساسي
من تضحيته ،أي أخذوا وأكلوا أي انهم تمموا بحضورهم ذبيحة المسيح .وهنا نسأل :كم
من الناس يعتبرون القداس ،والنشاطات ،واالمور الرعوية مضجرة ومملة؟ كم من ابنائنا
اليوم ال يهتمون لحياة الرعية؟ وكم من المعمدين ال يهمهم أي شيء متعلق بالدين،
والكنيسة؟ الحقيقة ليس آلنهم كفّار ،او خطأة ،انما ألنهم لم يشعروا انهم شركاء
ومساهمين في حياة الكنيسة ،ألنهم ال يعرفون او ال يفهمون دورهم او مضمون التزامهم.
بالمل ّخص ،استعادة المعنى ،مع فهم ومعرفة االنسان لدعوته هما اللذان يجعالنا نعيش
القيامة .صحيح ان الطريق طويل ،والمشقات كثيرة ،ولكن االهم بالمعادلة هو الرفيق .الرفيق
الذي يساعدنا على تمييز دعوتنا ،وعمل هللا فينا.

