
Équipe pastorale 

Père Charbel Geagea  – Curé 
 

Équipe administrative: 

 

Mme Leila El Haiby, V-P 

Mme Eliane Nakouzi, Secrétaire 
M. Elie Kach, Trésorier  

 

Adresse postale: 
 

12450 Rue Gascon,  

Pierrefonds, QC, H8Z 1S2 

 

Adresse électronique: 
 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 
info@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone / WhatsApp 
 

514-437-7755 
  

Facebook: 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  

 

Instagram:  
Paroisse St Jean Mtl 
 

Horaire des Messes 
  
Dimanche 11h:00  

Jeudi (18h:00 ) 
                (Chapelet, Messe, Adoration) 

Vendredi (18h:30) 

Samedi (18h:30) 

Bureaux ouverts:  

 

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Bulletin hebdomadaire Le 18 septembre 2022 

PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

 طلب ابني زبدى :األحد األّول بعد عيد الصليب
1er Dimanche de la Sainte Croix 

Épître: 2 Tm 2: 1-10 
Évangile: Mc 10: 35-45 

 
https://.paroissestjeanlapotre.ca 

 

Le Christ présente une image réaliste de 

l’autorité dans le monde de tous les temps. 

Dans l’Église du Christ, il faut renoncer to-

talement à la carrière, aux titres, aux places 

honorifiques ! Un seul principe : le service 

humble et fraternel. Chez les chrétiens, la loi 

du service, c’est la « Constitution de l’Église

 » : chacun doit être le serviteur de tous !  
 

Le Christ disait : « Le Fils de l’Homme n’est 

pas venu pour être servi, mais pour servir ». 

C’est l’une des phrases les plus importantes 

de l’Évangile. Le Royaume de Dieu est un 

royaume de service, de compassion, de par-

don et d’amour. Le plus grand dans ce 

royaume est celui ou celle qui est prêt à don-

ner un coup de main, à partager, à venir en 

aide. « Que celui ou celle qui veut être le 

plus grand se fasse le serviteur de tous. » 







Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 17 septembre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention de Kronfli El Azzi . 

 

Dimanche 11 septembre 2022 
11h00 Messe et Rite de l’encens à l’intention de: 

• Khalil Sawaya le père de Mme Hanane Sawaya 40 jours.  

• Kronfli El - Azzi offerte de ses enfants ainsi que leurs Familles 

 

Jeudi 22 septembre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention de Kronfli El Azzi et les Malades. 

19h30 adoration avec confession. 

 

Vendredi 23 septembre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention Kronfli El Azzi . 

 

Samedi 24 septembre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention de: 

•  Kronfli El Azzi . 

• Des élèves et leurs parents. 

   

Dimanche 22  septembre 2022 

Fête de la Paroisse 
11h00  

• Messe et rite de l’encens à l’intention des paroissiennes et 
paroissiens. 

GRAND MERCI 
les quêtes de la semaine dernière:  780 .00$ 



 التوصيات الرعوية

1. “Agir pour Batir”الرعوية، أوالً، شكر كبير ألصحاب  هو عنوان مسيرتنا
األيادي البيضاء. ثانياً، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل الحفاظ على عائلتنا 

 الرعوية ومساعداتها من خالل  العُشر السنوي.
2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-

tacter le curé de la paroisse au : 514– 437 7755 
3. À partir du mois d’ octobre, la messe de Samedi soir sera 

bilingue français et Arabe. 
العمل االرعوي هو عمل مشترك، لذا يرجى من كل شخص يجد نفسه مستعد  .4

الرجاء االتصال  )مدرسة العربي، تعليم مسيحي، كشافة، اول قربانة(للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية 
 بمكتب الرعية.

لمناسبة عيد شفيع الرعية" مار يوحنا الرسول"، تدعوا لجنة العائلة كل   .5
من الرابعة  2022ايلول  24بلقاء عائلي  نهار السبت  العائالت للمشاركة 

  بعد الظهر حتى السادسة. 
عشية عيد شفيع رعيتنا مار يوحنا الرسول تقدّم الذبيحة االلهية على نية كل  .6

 التالمذة والطالب ومباركة الحقائب المدرسية.
، وللمناسبة يتم 2022أيلول  25نهار األحد تحتفل رعيتنا بعيدها السنوي   .7

 التحضير لبعض النشاطات.
الرعية هي األم التي تهتم بأبنائها وتحتضنهم، وألجل خدمتكم بشكل أفضل  .8

وأخذ التوجيهات الضرورية  الرجاء االتصال بالرعية أوالفي كل المناسبات 
وإلتنسيق معها في االفراح واالحزان، قبل أي حجز او اقامة اي التزام أخر. 

514 437 7755 

 ايلول. 18يبدأ التسجيل بكل النشاطات الرعوية بعد القداس نهار االحد   .9
عو كل االهل الى تسجيل ندبهدف تشجيع االطفال على المشاركة بالقداس،  .10

اوالدهم ضمن فريق الخدمة بحيث سيتم تدريب االطفال على كيفية خدمة 
المذبح وتوزيع مشاركتهم على كامل ايام االسبوع كٌل حسب امكانيته. 

 للراغبين باالنضمام الرجاء تسجيل اسمائهم في السكرستيا بعد كل قداس.
أول نهار جمعة من شهر تشرين نستأنف معا لقاءات التنشئة المسيحية في  .11

 . األول
لما للعائلة من أهمية كنواة للحياة والمجتمع، أدعوا كل العائالت لتأسيس  .12

مجموعات للصالة ومناقشة المواضيع العائلية. للراغبين باالنضمام الرجاء 
 تسجيل اسمائهم في السكرستيا بعد كل قداس.





 

« بَْل َمْن أََراَد أَْن يَُكوَن فِيُكم َعِظيًما، فْليَُكْن لَُكم َخاِدًما     »  

  

أعلن يسوع مراًرا عن آالمه وموته، وربطهما دوًما بقققيقامقتقه ومقجقد  عقن 

يمين اآلب. أّما التلميذان، يعقوب ويوحنّا ابنا زبدى، فطلبا الجلوس في المقجقد مقع 

يسوع عن يمينه ويسار ، دون ذكر آالمه وموته. فذّكرهما يسوع أّن ثقمقن القمقجقد 

كأس العذاب واأللم. وهكذا يدخلنا هذا األحد األّول في زمن الصليب، ويُعدّنا، مقن 

 خالل حياتنا وكّل ما فيها من ألم وتجربة، للقيامة مع الرّب في مجد ملكوته.

 

هذ  وصيّة الرسول لتلميذ  طيمقوتقاوس، ومقن ):  10-2/1طيم  2الرسالة )

خالله لكّل رسول مسيحّي مسؤول، دعوة إلى الجهاد والتبشير والتعقلقيقم، وتسقلقيقم 

وديعة اإليمقان سقلقيقمقة إلقى أنقاس 

آخرين، مهما كلّف ذلق  مقن جقهقد 

وألم، على مثال القجقنقدّي األمقيقن، 

والمصارع المحقتقر ، والقحقار  

المجتهد. فمن هللا النعمقة والقعقون، 

 وعلى هللا المكافأة والثواب!

 

يقربق  ):  45-10/35اإلنجيل )مر 

َمْرقُس ومقتىقى طقلقب القتقلقمقيقذيقن، 

يعقوب ويوحنّا، مباشرةً بإعالن يسوع الثقالقع عقن آالمقه ومقوتقه وققيقامقتقه، فقي 

الطريق، وهم صاعدون إلى أورشليم. طلبا الجلوس في مجد  عن يمينقه ويسقار ، 

فذّكرهما بآالمه وموته قبل مجد . فأعربا عن استعدادهقمقا لق الم والقمقوت مقعقه، 

وهل كانا يعلمان أّي آالم وموت؟! كقان جقواب يسقوع ققبقوالً ورفًضقال سقيقدخقل 

التلميذان مجد يسوع ألنّهما سيتألّمان معه وألجله، أّما الجلوس في المرتبة األولقى 

فأمر محفوظ ل ب. وليست مهّمة يسوع، على األرض، مكافأة البشر، بل إعدادهم 

بموته وقيامته، لينالوا المكافأة في مجد الملكوت، هو ابن اإلنسان اآلتي ال لقيُقخقدَم 

 بل ليَخدُم، ويبذل نفسه فداًء عن كثيرين!

  



 التبغ المهرب

في احد الليالي الحالكة الظالم حين كان تهريب البضائع شائعاً علي سواحل بريطانيا , 

كانت سفينة مشحونة تبغاً مهرباً تسير سيراً ثقيالً نحو شواطئ انجلترا وكان القبطان 

 . علي ظهرها يتمشى قلقاً ممعناً نظره نحو األفق الشرقي وقد الحت تباشير الصبح

وما لبث ان نادي معاونه وأخذ يتكلم معه بما في داخله من اضطراب وقلق . وكان 

الداعي إلى ذلك ان ما الح لعينيه منذ نصف ساعة قد أتضح اآلن وظهر انه أحد 

مراكب الحكومة الجائلة للتفتيش عن السفن المشحونة بضائع مهربة . وحينئذ ساد 

الخوف جميع من في السفينة.ولكن بالرغم من هذا كله رأوا ان مركب الحكومة يفوقهم 

في سرعة المسير وانه البد من وقوعهم في قبضته , ولم يكونوا يجهلون انه اذا قبض 

 . عليهم وأمسك التبغ من سفينتهم فعاقبتهم سوف تكون الموت ال محالة

وحينئذ امر القبطان ان يسرع جميع النوتية بالنزول إلى عنبر السفينة حيث يوجد التبغ 

 . و أمرهم بأن يطرحوه بالة بالة إلى البحر

وهكذا فعلوا حتى لم تبق بالة واحدة منه , و لم تمر دقائق قليلة حتى نادي القبطان احد 

رفاقه قائالً: "اصعد إلى السفينة واخبرني ماذا ترى من جهة ذلك المركب " فصعد 

بأقصى سرعة ونزل راجعاً ووقف امام سيده خائفاً مذعوراً ال يبدي نطقاً .فألح عليه 

 ."!القبطان بالكالم فقال "لم تغرق

فصعد القبطان إلى فوق ونظر فرأى باالت التبغ عائمة الواحدة بجانب األخرى في 

 . خط واحد مسافة ساعة

فأيقن وقتها أن وقوعهم في يد العدالة أصبح أمرا محتوما بل و قاسيا فتفتيش السفن 

كان يتم بأمر من الملك شخصيا ووضوح الجناية و احتمال الحكم باإلعدام واستحالة 

 . النجاة كل هذه األمور بدت تلوح مجتمعة في األفق دفعة واحدة

صديقي أال يذكرك هذا الملك الذي يخشى عقابه هؤالء المهربون بملك آخر أقوى و 

أكثر عدال ... أال تشعر معي بأننا نحمل أثقاال فوق طاقتنا و مازلنا نعاند و نحملها 

بالرغم من كونها تنغص علينا حياتنا الحالية و سوف تكون سببا لدينونتنا في الحياة 

 اآلتية ؟

لماذا إذن ال نأخذها إلي المسيح متذكرين ان " الرب وضع عليه اثم جميعنا " ؟ فهو 

يعود يرحمنا يدوس آثامنا , ". حينئذ يأخذ حمل الخطيئة الثقيل ويطرحه بعيدا عنا

 :19) 7وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم" )ميخا 

 

 قصة روحية

http://story4free.blogspot.com/2011/08/blog-post_9305.html


 
“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 (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?

cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&so

urce=url 

 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://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
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


 

 "صليبتفسير أيقونة "إرتفاع ال
إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات المشرقية، تصور لنا  

الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. جميعنا هذ  التقاليد معاً وصّورنا الصليب الممجد 

المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "ب  نقهر أعداءنا ومن أجل إسم  نطأ 

مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار على رؤوس الجبال، التي ما زلنا 

 نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى اليوم في هذا العيد. 

 

Exaltation de la Sainte Croix  

L’Exaltation glorieuse de la Sainte Croix est traditionnelle dans 

les miniatures et les icônes orientales. Elle re-

présente la Croix érigée entre les mains de 

Constantin et celles d’Hélène. Nous avons réu-

ni ces différentes traditions, et peint la Croix 

glorieuse incrustée de pierres précieuses et en-

tourée par la fameuse inscription syriaque: 

(Bokh ndaqar labeeldbobayn ou metoul 

chmokh ndouch Isonayn) « Par toi nous écra-

sons nos ennemis et pour ton Nom nous fou-

lons ceux qui nous haïssent ». Constantin et 

Hélène se tiennent devant un feu au sommet 

des montagnes, une tradition courante jusqu’à 

aujourd’hui sur nos toits et nos montagnes le jour de cette fête. 

Exaltation of the Holy Cross 

The glorious Exaltation of the Holy Cross is traditional in the 

Eastern miniatures and icons. It represents the cross, erected in the 

hands of Constantine and Helen. We united all these different traditions 

and painted the glorious Cross, encrusted with gems and surrounded by 

the famous Syriac inscription “By You, we crush our enemies, and in 

Your Name we trample on those who hate us” (Bokh ndaqar labeled-

bobayn w metoul shmokh ndoush Isonayn). Constantine and Helen stand 

in front of a fire on the tops of the mountains, a tradition which is still 

celebrated today on our roof tops and mountain tops on this feastday. 



Équipe Pastorale 
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 
(Secrétaire) 

 

M. Elie Kach 
(Trésorier) 

 

 

Mme Liliane Saleh 

M. Joe Nasr 

M. Badri Matar 

 

LES CONSEILLERS 

M. Ghazi Zeidan  

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 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  

M. Nicolas Aouad. 
 

+ Comité des Dames 

Mme.  Claire Hobeica 
 

+ Comité de la Charité  

Mme.  Grace Farah Ghanem 
 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mlle. Tina Kach 

 

+ Comité de la Famille 

Mme.  Raymonne Abboud 

 

 



 أسماء في السماء

 أيلول

   :القديس سمعان العمودي الصغيراليوم األول
   :القديس ماما الشهيداليوم الثاني
   :القديس تاودورس الكبيراليوم الثالث
   :القديس بابيالاليوم الرابع

   :زكريا والد يوحنا المعمداناليوم الخامس
   :اعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسياليوم السادس
   :القديس صوزن الشهيداليوم السابع
   :ميالد العذراء مريماليوم الثامن
   :يواكيم وحنة والدي العذراءاليوم التاسع
   :القديسة بولكاريا الملكةاليوم العاشر

   :القديسة تاودورااليوم الحادي عشر
   :القديس كورنيليوس قائد المئةاليوم الثاني عشر
   :القديس خريستوفورساليوم الثالث عشر
   :عيد ارتفاع الصليباليوم الرابع عشر

   :القديس ابراميوس الملقب بشينااليوم الخامس عشر
   :الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجةاليوم السادس عشر
   :القديسة صوفيا وبناتهااليوم السابع عشر
   :هرب ربنا يسوع المسيح الى مصراليوم الثامن عشر
   :القديس جنواريوساليوم التاسع عشر

   الشهيد اسطاتيوس وعائلتهاليوم العشرين:
    :القديس قذراتوس والشهيد تاودورساليوم الحادي والعشرون
   :القديس موريسيوس ورفاقهاليوم الثاني والعشرون
   :بشارة زكريا بيوحنااليوم الثالث والعشرون
   :القديسة تقال أولى الشهيداتاليوم الرابع والعشرون

   :القديس بفنوتيوس والقديسة فروسينااليوم الخامس والعشرون
   :القديس يوحنا االنجيلياليوم السادس والعشرون
   :القديس البابا لينوس األول والقديس كالوبا الرسولاليوم السابع والعشرون
   :القديس خاريطون والقديس دلماطوساليوم الثامن والعشرون
   :القديس روحانااليوم التاسع والعشرون

  :تذكار خطبة مريم العذراء للقديس يوسفاليوم الثالثون
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أيلول عيد إرتفاع الصليب 14  
 .تحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شهر ايلول من كل عام بعيد ارتفاع الصليب المقدس

ويرتب  هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجلة. وبعد هذ  الحادثة اختفت اثار 

الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح، الن الرومان رمو  في الحفرة الكبيرة التي كانت قريبة من 

جبل الجلجلة، واقاموا مكانه معبدا لالله الروماني فينوس ليمنعوا المسيحيين االوائل من زيارة المكان 

 .وتكريم الصليب المقدس

ميالدي، عندما حضرت القديسة هيالنة االمبراطورة والدة  326واستمر الوضع هكذا الى سنة 

وعندما سألت عن االمر  . االمبراطور قسطنطين الكبير الى اورشليم للبحع عن خشبة الصليب المقدس

اخبروها بان الصليب مدفون بقرب المعبد فينوس الذي اقامه االمبراطور ادريانوس ، فأمرت بحفر 

المكان فعثرت على ثالتة صلبان ولما لم تعر  ايها صليب السيد المسيح الحقيقي، اقترح البطريرك 

مكاريوس ان يوضع واحد تلو االخر على جثة احد الموتى الذين كانت جنازتهم بالمكان في ذل  

الوقت، فعندما وضع الصليب الثالت، عادت للميت الحياة باعجوبة باهرة، وبعد ذل  وضعوا الصليب 

على امرأة مريضة فشفيت في الحال، عندئد رفع البطريرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها جميع 

ودموع الفرح تنهمر من عيونهم، ورفعت القديسة هيالنة الصليب ” يا رب ارحم“الحاضرين فرتلوا 

 .المقدس على جبل الجلجلة وبنت فوقه الكنيسة المعروفة الى يومنا هذا كنيسة القيامة

ميالدي كان كسرى مل  الفرس قد اجتاح اورشليم واسر الو  المسيحيين وفي مقدمتهم  614وفي سنة 

البطريري  زكريا،ونقلهم الى بالد ،واخذ ذخيرة عود الصليب الكريم غنيمة،وبقيت في حوزته اربع 

ميالدي استطاع االمبراطور البيزنطي هرقل االنتصار على الفرس،كانت اهم  628عام  .عشرة سنة

وكان كسرى المل  قد مات ونّصب  .شروطه اطالق المسيحين وارجاع ذخيرة خشبة الصليب المقدس

مكانه ابنه سيراوس فقبل هذا بالشروط واطلق االسرى سالمين مع البطريرك زكريا بعد ان قضوا في 

ميالدي. فأتى  628سنة،وسلم ذخيرة عود الصليب الى االمبراطور هرقل وكان ذل  سنة  14االسر 

 . بها هرقل الى القسطنطينية التي خرجت بكل ما فيها الستقباله وتراتيل النصر واالبتهاج

وبعد مرور سنة جاء بها االمبراطور هرقل الى اورشليم ليركز عود الصليب في موضعه على جبل 

الجلجلة وهو يلبس ابهى الثياب و جواهر الملوك.فقام لمالقاته الشعب وعلى رأسهم البطريري  

 .زكريا،فاستقبلو  بأبهى مظاهر الفرح والمشاعل والترانيم وصاروا حتى طريق الجلجلة

ان “وهناك توقف المل  بغتة بقوة خفية وما امكنه ان يخطو خطوة واحدة، فتقدم البطريرك وقال للمل  

السيد المسيح مشى هذا الطريق حامال صليبه، مكلال بالشوك البساً ثوب السخرية والهوان،وانت البس 

 .”اثواب  االرجوانية وعلى رأس  التاج المرصع بالجواهر ، فعلي  ان تشابه المسيح بتواضعه وفقر 

فاصغى المل  الى كالم البطريرك، وارتدى ثوبا حقيراً ومشى مكشو  الرأس ، حافي القدمين ، 

ومنذ ذل  الوقت والكنيسة  .فوصل الى الجلجلة، حيع ركز الصليب في الموضع الذي كان فيه قبال

تحتفل بالرابع عشر من ايلول بعيد وجدان الصليب المقدس على يد القديسة هيالنة واسترجاع خشبة 

 .الصليب المقدس من بالد فارس على يد االمبراطور هرقل

اما عن العادات الشعبية المقترنة بهذا العيد نذكرل اوال اشعال النار على قمم الجبال او اسطح الكنائس 

والمنازل او في الساحات العامة ، وترجع هذ  العادة الى النار التي امرت القديسة هيالنة باشعالها من 

قمة جبل الى اخرى لكي توصل خبر وجدانها للصليب البنها االمبراطور قسطنطين في القسطنطينية ، 

اذ كانت النار هي وسيلة التواصل السريع في ذل  الزمان عندما كانت وسائل المواصالت واتصاالت 

 .بدائية وبطيئة



 كلمة االبونا شربل
 أنا شو بّدي؟؟؟

 انجيل األحد بيخبرنا عن أوالد زبدى يلي طلبوا من يسوع يكونوا حدوا.

 موضوع تأملنا اليوم بيدور حول فعل الطلب مش بالمضمون.

بالظاهر اوالد زبدى بدن يكونوا قراب من يسوع الملك الزمني بحسب نظرتنن، امنا منوضنوع 

 تأملنا اليوم هو موقف كل مؤمن لما يصلّي وتكون صالتو كلها ترّجي، وطلبات، ...

 حدا منا شي مّرة انتبه انو الصالة بطريقة الترّجي، والشحادة، ... هي طريقة مسيئة للرب؟

 هللا هو بينا، وهو كامل وعطيتو إلنا كمان كاملة. هيدا إيماننا.

اذا فعالً انا مؤمن بالرب كأب، وانو عطيتو كاملة، ليش بدا تكنون صنالتني  تنرّجني وشنحنادة 

 وطلبات؟؟؟

الرب بيريد انو نكون بكامل كرامتنا، وأعطانا كل شي بيلزمنا لحتى نكنون صنورتنو، وننجنّسند 

 حضورو بالعالم.

 معقول األم تنتظر طفلها يترجاها لحتى تعطي حاجتو؟ أكيد ال.

بالحقيقة، كلماتنا، وصلواتنا، وطريقة تعبيرنا عن إيماننا، وإلتزامنا بالحياة المسيحنينة، هننني 

 انعكاس لحقيقة معرفتي بالرب وعالقتي فيه .

 يعني يلي شايف هللا سيّد وحاكم، صالتو بتكون صالة عبد وخادم.

 يلي شايف هللا طبيب، صالتو بتكون صالة مريض.

 ويلي شايف هللا ملجأ، ومخبأ، صالتو بتكون صالة الخائف

 ويلي، ويلي....

ولكن األهم انو يلي شايف ومآمن انو هللا أب حنون، بتكون صالتو شكر دايم، ألننو االب لنمنا 

 بيعطي بيكون عطائو كامل.

 

 المطلوب اليوم انو نعرف الرب كأب حنون، 

 المطلوب اليوم نعرف انو عطية هللا هي كاملة ، وما احتفظ بشي لذاتو انما اعطانا كل شي.

المطلوب اليوم تؤمن وندرك انو معنا كل شي، وأبونا السماوي أعطاننا كنل شني، بناقني بن  

 نكتشف عطية هللا يلي فينا، نفعّلها، ونتشاركها مع العالم.

 وتكون صالتنا دايماً شكر للرب أمين. 


