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Dimanche 11h:00  
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du lundi au Samedi  de 10h00 à 
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Bulletin hebdomadaire Le 20 novembre 2022  

PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

 أحد بشارة العذراء مريم

Dimanche de l'Annonciation à Marie 

Épître: Ga 3:15-22 

Évangile: Lc 1:26-38 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 

 Marie est une jeune fille toute simple; 

toute humble. Profondément croyante. La 

visite de l’ange ne la surprend pas outre me-

sure; mais elle n’en tire aucun orgueil. Bien 

au contraire elle se dit la servante du Sei-

gneur et accepte que la volonté de Dieu se 

fasse en elle, sachant bien que cela va con-

cerner toute sa vie et non pas un seul ins-

tant! Elle croit, elle vit sa foi en obéissance. 

 Elle allait être la mère de Dieu! Par le 

oui de Marie, par sa foi et son obéissance, 

commence concrètement l’histoire de notre 

salut! Si Marie n’avait pas dit oui, que se 

serait-il passé ? La «Très Sainte Vierge » 

avait aussi sa liberté de réponse! Elle a choi-

si de dire ‘Oui’, d’obéir à Dieu, de se livrer 

totalement à lui. 

 Contemplons Marie dans sa simplici-

té, dans sa foi, dans l’offrande qu’elle fait 

d’elle-même. Et demandons au Seigneur la 

grâce de savoir, comme Marie, dire oui à 

son appel, dans notre vie de tous les jours. 





Nos activités pour la Semaine 19 – 20 novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVITÉ JOUR HEURE 

Fabrique 1er Lundi du mois 19h30- 21h00 

Chorale des adultes lundi 18h30 –19h30 

C. Dames Mercredi 18h30-20h00 

Conseil parissial 1er Jeudi du mois 20h00- 21h30 

Formation Chrétienne chaque vendredi 19h30-20h30 

Scouts St. J vendredi 18h00-20h00 

École Arabe samedi 14h30-16h30 

École de catéchèse samedi 16h40-18h30 

Cours 1ère communion samedi 16h40-18h30 

Messe des défunts 1er samedi du mois 18h30 – 19h30 

Messe des Enfants 2ème samedi du mois 18h30 – 19h30 

Chorale des jeunes Samedi 19h30-20h30 

Réunion des Chevaliers 

junior 

Samedi 18h00 – 19h00 

École des parents Samedi 16h30-18h00 

Programme hebdomadaire des activités  

Horaire régulier des messes   
Jeudi 

18h00 chapelet 
18h30 Messe 

19h30 Adoration et confession 
 
Vendredi (le 1er du mois est consacré pour l’adoration du sacré cœur) 

18h00 chapelet 
18h30 Messe 
19h30 Formation Chrétienne  

Samedi: (le 1er du mois est consacré pour la prière aux défunts) 
18h00 chapelet 
18h30 Messe 



 ذكاراتت
 اليوم الرابع والعشرون 

 تذكار القديسة كاترينا البتول الشهيدة

ينها هللا بحدَّة الذهن وبجمال النفس والجسد. عكفت   من وجهاء مدينة االسكندرية. قد زَّ

على مطالعة الكتب المقدسة، فتبيَّن لها فساد عبادة 

االوثان. ويروى انه تراءى لها السيد المسيح، بعد 

ً ثميناً،  اعتمادها، ُمبدياً عن رضاه عنها وألبسها خاتما

ً له. ففرحت فرحاً عظيماً  عربون خطبته إِياها عروسا

ر باسمه.  وشغفت بمحبته ونذرت بتوليتها له، وأخذت تبش ِ

ا مرَّ الملك مكسيمنس في االسكندرية، أقام عيداً  ولمَّ

حافالً، تُقدَّم فيه الذبائح لالوثان واوجب ان يشترك فيه 

جميع سكان المدينة. وحضرت كاترينا امام الملك، وهو 

جالس في صدر المحفل واخذت تبي ن له بالبراهين 

الجليَّة، عن ضالل الوثنية وآلهتها الكاذبة. واوضحت عن 

صحة الدين المسيحي وعن سمو  تعاليمه الشريفة. 

فأهشت الملك وجميع الحاضرين بجرأتها وفصاحتها، 

وأخذ مكسيمنس بجمالها، فحبسها في قصره، بغية ان 

يقنعها بعبادة االصنام ليتزوجها. فاستدعى خمسين 

فيلسوفاً، فدخلوا في الجدال مع القديسة فأفحمتهم بقوة براهينها. فقال االمبراطور الولئك 

الفالسفة: عليكم ان تنقضوا كالمها وبراهينها. فأجابوا: انهم اصبحوا مؤمنين بما تؤمن به 

كاترينا، النها على حق في كل ما تقول. فاستشاط الملك غيظاً، وامر بهم فأحرقوهم بالنار، 

 ففازوا باكليل الشهادة.

 

وأمر مكسيمنس بجلد كاترينا، حتى سالت دماؤها. ثم اعادها الى السجن. فقامت تصل ِي وتشكر 

اها وشفى جراحها. فدخلت الملكة عليها في سجنها مع القائد  هللا. وظهر لها مالك الرب وعزَّ

برفيريوس، فأعجبت بها. وكانت تُصغي لها فمسَّت النعمة قلبها، فآمنت بالمسيح هي والقائد 

برفيريوس. ولما علم الملك بذلك ُجنَّ جنونه فأمر بضرب عنقهما مع مئتين من الجند الذين 

 آمنوا.

واخرج الملك كاترينا من سجنها وعاد يالطفها ويريد ان يتزوجها فتصبح هي صاحبة  

العرش بعد موت امرأته. فازدرته القديسة ووبخته على قتله امرأته وسفكه الدماء البريئة. فهي 

ً على االرض، فان عريسها في السماء. عندئذ امر بان توضع بين دواليب  ال تريد لها عريسا

يها على هذا العذاب، واذا بالدواليب تتكسَّر  مركبة من سيوف مرهفة، فتضرعت الى هللا ليقوَّ

وتتطاير شظاياها وتقتل عدداً من الوثنيين، فآمن كثيرون وفازوا بالشهادة. فظنَّ الملك ان ذلك 

ضرب من السحر، وخاف العاقبة، فأمر بقطع رأس القديسة، فأحنت رأسها للسيف وهي تصلي 







Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 19 novembre 2022 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des dames de la paroisse, 
 

Dimanche  20 novembre 2022 

11h00: Messe et rite de l’encens à l’intention de M, Pierre 
Karim pour 1 an offerte de sa mère Leila et ses frères et 
sœurs. 

Jeudi 22  novembre 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 

19h30 adoration avec confession. 
 

Vendredi 25 novembre 2022 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe à l’intention des personnes endeuillées  

19h30 Formation Chrétienne. 
 

Samedi 26 novembre 2022 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe pour les Enfants. 
 

Dimanche  22 novembre 2022 

 

11h00: Messe  à l’intention des nés (e) du mois de no-
vembre. 

GRAND MERCI 
les quêtes de la semaine dernière:   929  .00$ 



 التوصيات الرعوية

“Ensemble en Famille, Agir pour Batir” عنوان مسيرتنا الرعوية، أوالً، شكر  هو
لجميع الذين اتصلوا وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة بحياة الرعية، وبانتظار  كبير

 البقية، سيتم التواصل مع كل عائلة لمعرفة حجم مشاركتها في بناء عمل هللا. 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez contacter le 
curé de la paroisse au : 514– 437 7755 

3. la messe du samedi soir est bilingue (français et Arabe). 

، لذا يرجى من كل شخص يجد نفسه مستعد للمساعدة العمل االرعوي هو عمل مشترك .4
 ضمن فريق عمل الرعية الرجاء االتصال بكاهن الرعية.

الرعية هي األم التي تهتم بأبنائها وتحتضنهم، وألجل خدمتكم بشكل أفضل في كل  .5
وأخذ التوجيهات الضرورية وإلتنسيق معها في  الرجاء االتصال بالرعية أوالالمناسبات 

 7755 437 514االفراح واالحزان، قبل أي حجز او اقامة اي التزام أخر. 

عو كل االهل الى تسجيل اوالدهم ضمن ندبهدف تشجيع االطفال على المشاركة بالقداس،  .6
بحيث سيتم تدريب االطفال على كيفية خدمة المذبح وتوزيع مشاركتهم  فريق الخدمة

على كامل ايام االسبوع كٌل حسب امكانيته. للراغبين باالنضمام الرجاء تسجيل اسمائهم 
 في السكرستيا بعد كل قداس.

 بعد القداس. 7h30نهار جمعة  الساعة التنشئة المسيحية كل  .7

 جماعات عائليةِلما للعائلة من أهمية كنواة للحياة والمجتمع، أدعوا كل العائالت لتأسيس  .8
للصالة ومناقشة المواضيع العائلية. للراغبين باالنضمام الرجاء تسجيل اسمائهم في 

 السكرستيا بعد كل قداس.

المقرر في أول  YMC 0202دعوة لكل الشباب والصبايا للمشاركة بلقاء الشبيبة األبرشي  .9

المقرر في شهر أب. للحجز الرجاء  JMJ 2023شهر أيار، كذلك لقاء الشبيبة العالمي 
 التواصل مع كاهن الرعية.

في رعية مار يوحنا كل السيدات للمشاركة في نشاطاتها لجنة السيدات تدعو   .10
 األسبوعية، ايام االربعاء، الرجاء االتصال بالسيد كلير حبيقة نصر.

في صالة  تشرين الثاني )هذا االسبوع( 20 -19لمعرض من تراثنا في الموعد السنوي  .11
 الرعية ، لالستعالم الرجاء االتصال بالسيدة كلير حبيقة نصر.

االحتفال معهم  تقّدم الذبيحة على نية مواليد الشهر، ويتمفي االحد االخير من كل شهر،  .12
 بعيدهم ضمن لقاء أخوي في صالة الكنيسة بعد القداس.

نهار األحد في صالة  للمشاركة بلقاء المحبة وشرب القهوة بعد قداسدعوة للجميع  .13
 الرعية.

لكل الذين يتحضرون للزواج، دعوة للمشاركة بالدورة االعدادية االلزامية للمعلومات  .14
 االتصال بكاهن الرعية.

لجنة المحبة في رعية مار يوحنا تدعوا الجميع المشاركة بعمل المحبة ضمن مشروع ال  .15

Guignolée    9كانون األول من  2نهار السبتh 00  3حتى الh00 







  

ّب، فَْليَُكْن    “  بَِحَسِب قَْوِلَك!ِلي َها أَنا أََمةُ الرَّ

االنتقال من بشارة زكريّا إلى بشارة العذراء مريم هو انتقققال مقن القعقهقد   

القديم إلى العهد الجديد. وحدث بشارة العذراء هو الذي أعطى لجميع آحاد زمقن 

 .الميالد اسم زمن البشارة

اختار الرسول بولس مثالالً بشالري،الا، أي وصالي الة ): 22-3/15الرسالة )غل  

الوالد ألوالده، بالميراث من بعده، وطب قه على الوعد الذي أعالطالاه هللا ربالراهاليالم 

أبي اآلباء، بأن يبارك بنسله جميع شعوب األرض، وكان وعدًا أبدي،ا ال يتبد ل وال 

ا الشريعة فقد أُضيالفالت إلالى  يُزاد عليه، ألن ه صادر عن هللا مباشرة دون وسيط. أم 

الوعد األساسي  على أيدي وسطاء، موسى والمالئكة، وهي، وإن كانت إلهي الة، ال 

يسعها ان تحق ق قصد هللا الخالصي  الشامل لجميع البشر، ألنها شطرت الالبالشالري الة 

ا يسوع الالمالساليالح ابالن  إلى قسَمين: يهودًا وأمًما! أم 

العذراء فهو ابن الوعد، نسل إبراهيم )في صالورة 

الالالجالالمالالع ، وهالالو الالالبالالركالالة  » أنسالالال« الالالمالالفالالرد، ال 

والخالص لجميع الشعوب، والوسيط الوحيالد باليالن 

هللا والبشر. إذًا فقصد هللا ال يالتالحالق الق إال  بالاريالمالان 

 بيسوع المسيح.

كالالتالالب لالالوقالالا ):  38-1/26اإلنققجققيققل )لققو  

ارنجيلي  مشهد بشارة العالذراء مالريالم فالي صالورة 

متوازي ة مع بشارة زكري ا، قاصدًا بذلك أن ياُلظالهالر 

العالقة الوثيقة بين البشارتين، وفي الوقت عاليالناله، 

لكي يبي ن سُمو  بشارة العذراء على بشارة زكالري الا، 

ويُظهر عالقة هللا بارنسان، وارنسان باهلل، أجد  وأعمق، فالننالهالا عالالقالة تالتالخالط الى 

حدود العائلة البشري ة، والحسب والنسب، والمكان والزمان، وهالي عالالقالة حالوار 

، فاهلل الحب  المطلق يعرض نفسه على مريم فالتالبالادلاله بالالالمالثالل، وهالي عالالقالة  حر 

ا فائقًا كل  انتظالار  عطاء ذات هللا لنا دون حدود، بتجس د ابنه من العذراء مريم، سر،

لتحقيق وعد هللا في ملء الزمن، وهي أيًضا عالقة عطاء ذاتنا هلل بعطالاء مالتالبالادَل 

مثل مريم: وهكذا تبقى مريم العذراء مثالً حي،ا سخي،ا لكل  مالؤمالن، ألن  نالعالمالة هللا، 

 التي وجدتها في البشارة، قد وجدتها لنا أجمعين.



 قصة روحية

 سامحني, أنا العمياء

ذهبت أنا وأبي وأمي إلي المصيف وبينما كان أبي يقود سيارته إذ بمقطورة كبيرة تصطدم 

بالسيارة ولم أدر بعدها بشيء ... ولكني أفقت وأنا أتساءل لماذا انقطع التيار الكهربائي؟ أما 

توجد شمعة؟ أخبرتني الممرضة أن عيناي أصبحتا ضعيفتان ولكن الحقيقة المرعبة أنني 

أصبحت أعمى !!! الظالم يحوطني من كل جانب . صرخت بفزع أين أمي؟ أخبروني بلطف 

إنها بقسم آخر بالمستشفي ألنها أصيبت بشلل شعرت أن الظالم الذي يحوطني أصبح دامسا 

حالكا وكأني أمسكه بيدي. وفي الصباح زارني أبي بالمستشفى وليته ما زارني , فقد كانت 

الصاعقة الثالثة ... إذ إنه أخبرني برقة مصطنعة ما معناه أنى أصبحت شخصا عاجزا محتاجا 

لمن يخدمه و أن أمي مشلولة ولذا فننه سيودعني مركز المكفوفين . وقبل أن أفيق من صدمتي 

 كان قد تركني.

 ما هذا ؟ بالتأكيد إنه حلم أو كابوس!!

منذ أيام كنت االبن المدلل ألبي وأمي واآلن في بيت المكفوفين. ال ... ال بد أن أبى سيأتي غدا 

ويأخذني في حضنه إلى بيتي وإذا بصوت أمي تبكي بحرقة وهي تودعني ، عرفتها من صوتها 

الحنون وحضنها الدافئ، ال تخف يا حبيبي هترجع بيتك ويسوع هينور عينيك وقلبك ، ظللت 

أبكي حتى وصلت بيت المكفوفين ، واستقبلتني المشرفة بترحاب إال أني لم أتكلم و لم أكل لمدة 

ال يدعكم يومين. وفي يوم جاءتني المشرفة وتحدثت معي حديثا ال أنساه قالت لي ربنا قال : "

" فال بد إنك إنسان قوي وأنا ال أريدك أن تخدم نفسك تجربون فوق ما تستطيعون أن تحتملوا

فقط بل أنك تخدم اآلخرين وتتفوق في دراستك فأنت إنسان ذكي وعندك حب لآلخرين ال 

تضيع وقتك فعليك رسالة. كان لكلماتها أثر السحر في نفسي وأخذت أردد أنا لست عاجزا 

" مرت السنوات و تفوقت في دراستي وساعدت أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"

كل كفيف بالمركز أن يستثمر مواهبه، وعندما زارني والدي في أول عيد رفضت مقابلته ولكن 

 عندما دخلت محبة هللا قلبي ، طيبت جروحي ومسحت دموعي وأصبحت إنسانا قويا.

لكن القصة لم تنته ، فقد اضطر المركز أن يطلب من والدي أن يضمني إلى بيته بعد أن أكمل 

رسالته معي ولكن المشكلة أن أمي كانت قد ماتت وأبي تزوج و أنجب ولدا وبنتا وشعرت مرة 

أخرى أني شخص غير مرغوب فيه وعاملتني زوجة أبي بقسوة شديدة ، فكانت تتعمد أن تكرر 

كلمة األعمى كثيرا في حديثها معي أو عني ، ولكن كل هذا لم يشغلني ألن هللا مأل قلبي بمحبة 

الجميع ، لكني شعرت أن أخي األصغر يسير في طريق الهالك بسبب رفقاء السوء، حاولت أن 

 ألفت نظر والدي وزوجته فشتمتني واتهمتني بالحقد أنا األعمى.

وفي أحد األيام لم يرجع أخي للمنزل حتى الصباح وظلت أمه تبكي و تولول فاتصلت بأحد 

زمالئي بالمركز وكان يبصر قليال وخرجنا نبحث عنه عند كل أصدقائه حتى وجدناه في حالة 

غير طبيعية فحملناه بصعوبة بالغة إلى المنزل، وما أن رأتني زوجة أبي حتى ضمتني إليها 

 وهي تبكي وتقول سامحني يا ابني ...أنا العمياء وأنت البصير لقد أنار هللا قلبك ... سامحني ..

 يشرق في الظلمة نورك ويكون ظالمك الدامس مثل الظهر ويقودك الرب على الدوام ) إشعياء 10:58)

http://kychurch.org/index.php/short-stories/1265-same7ne-ana-al3amya2.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


 

 " بشارة العذراءتفسير أيقونة "تفسير 

أيقونة البشارة هي من أقدم المواضيع األيقونوغرافية في الفن المسيحي. أيقونتنا هذه مستوحاة من  

. العذراء واقة أمام الهيكل 555والفاتيكاني السرياني  7177مخطوط ربوال والبريطاني السرياني 

وحجابه الرامز إلى بتوليتها، ألنها هي هيكل هللا واستطاب السكن فيها دون المساس ببتوليتها. إنها 

تمسك خيطاً تسحبه من سلة، ألنها حسب التقليد، كانت من بين العذارى المختارات لنسج حجاب الهيكل. 

ة، رمز لها لقد أعطتنا ماء الحياة وحفظته لنا.  يداها في عالمة القبول والخضوع. قربها نبع ماء وجر 

هناك تقليد آخر سرياني يصور لنا البشارة، قرب عين ماء. المالك جبرائيل يحمل عصاة المرسلين 

بيسراه ويعلن البشارة باليمنى. الروح القدس يظهر بشكل حمامة، وهذا تقليد الحق في األيقونوغرافيا 

 المسيحية.

“Annonciation à Marie” 

 L’Annonciation est un des plus anciens 

thèmes de l’iconographie chrétienne. Notre icône 

est de même inspiration que la précédente. La 

Vierge se tient devant le voile du Temple, sym-

bole de sa virginité, car elle est le temple dans 

lequel il a plu au Seigneur d’habiter en la gardant 

vierge. Elle tire un fil d’un panier. Selon la tradi-

tion elle tissait avec les vierges choisies le voile 

du Temple. Le geste de ses mains est un signe de 

réception et de soumission. A côté d’elle se trou-

vent une source et une jarre d’eau. C’est elle qui a 

gardé l’eau vive et nous l’a donnée. Une autre 

tradition syriaque place l’Annonciation tout près 

d’une source. L’ange Gabriel porte le bâton de 

pèlerins dans sa main gauche et annonce avec la 

droite. Le Saint-Esprit est en forme de colombe, c’est une tradition tardive 

dans l’iconographie. 

“Announcement to Mary”  

 The Announcement to Mary is one of the oldest themes in Christian 

iconography. This icon is from the same inspiration of the previous one. The 

Virgin is standing in front of the veil of the Temple, Symbol of her virginity, 

because she is the Temple in which the Lord was pleased to dwell, whilst 

maintaining her virginity. She is pulling out a string (thread) from the basket. 

According to the tradition, she is weaving the veil of the Temple with the cho-

sen virgins. Her hand gesture is a sign of reception and submission. There is a 

spring and a water jar near her. She preserves the water of life and gives it to 

us. Another Syriac tradition places the Announcement near a well. The Arch-
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 أسماء في السماء

 كانون األول

 :النبي ناحوم والقديس فرنسيس كزافييهاليوم األول
 النبي حبقوق والقديس نونساليوم الثاني:
 صفنيا النبي وعوبديا اانبياليوم الثالث:
 :بربارة الشهيدة وماريوحنا الدمشقياليوم الرابع

 :مار سابااليوم الخامس
 :القديس نيقوالوس )زخيا  العجائبي رئيس أساقفة ميرااليوم السادس
 :القديس امبروسيوس أسقف ميالنواليوم السابع
:تذكار حبل القديسة حنه بسيدتنا مريم العذراء بال دنس الخطيئة اليوم الثامن
 األصلية.

 :القديس فرنسيس باوالاليوم التاسع
:القديسين مينا وهرموجانوس وأوغرانوس وتذكار البابا القديس اليوم العاشر

 ملكياد
 :البار دانيال العمودياليوم الحادي عشر
 :القديس اسبيريدون العجائبياليوم الثاني عشر
 :القديسة الشهيدة لوسيا البتولاليوم الثالث عشر
 :الشهداء أبولونيوس وفيلمون وأوريانوس ورفقتهم.اليوم الرابع عشر

 :الشهيدين ألوتاريوس وأمهاليوم الخامس عشر
 :تذكار النبي حجاي والقديسة أولمبياد األرملة والشماسةاليوم السادس عشر
 :الفتية الثالثة القديسين حننيا وعزريا وميشائيلاليوم السابع عشر
 :النبي دانيال وهو الرابع بين األنبياء الكباراليوم الثامن عشر
 :القديس اتنودورس الشهيد والبابا بيوس الخامس.اليوم التاسع عشر

 :الشهيدد اغناطيوس بطريرك انطاكيااليوم العشرين
 :القديس يوليانوس الشهيد والقديسة يوليانا الشهيدةاليوم الحادي والعشرون
 : الشهيدة أنسطاسيااليوم الثاني والعشرون
 :الشهيدة أوجانيااليوم الثالث والعشرون
 :مقدمة عيد ميالد ربنا يسوع المسيحاليوم الرابع والعشرون

 :عيد الميالد المجيداليوم الخامس والعشرون
 :تهنئة العذراء الفائقة القداسةاليوم السادس والعشرون

 :القديس اسطفانوس أول الشهداءاليوم السابع والعشرون
 القديسة مارينا المسماة مرغريتا الشهيدةاليوم الثامن والعشرون:
 :تذكار أطفال بين لحم الشهداءاليوم التاسع والعشرون

 أنيسا والقديسة تاودوراالشهيدة اليوم الثالثون:
   :القديس زوتيكس الشهيداليوم 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

 



 
N

o
s 

sp
o
n

so
rs

 



 

N
o

s 
sp

o
n

so
rs

 



L’église mère nous enseigne  

CONÇU DU SAINT-ESPRIT, NE DE LA VIERGE MARIE " 

I. Conçu du Saint-Esprit… 

484 L’Annonciation à Marie inaugure la " plénitude des temps " (Ga 4, 4), c’est-à-dire 

l’accomplissement des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir 

Celui en qui habitera " corporellement la plénitude de la divinité " (Col 2, 5). La ré-

ponse divine à son " comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 

d’homme ? " (Lc 1, 34) est donnée par la puissance de l’Esprit : " L’Esprit Saint vien-

dra sur toi " (Lc 1, 35). 

485 La mission de l’Esprit Saint est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils (cf. 

Jn 16, 14-15). L’Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la 

féconder divinement, lui qui est " le Seigneur qui donne la Vie ", en faisant qu’elle 

conçoive le Fils éternel du Père dans une humanité tirée de la sienne. 

486 Le Fils unique du Père en étant conçu comme homme dans le sein de la Vierge 

Marie est " Christ ", c’est-à-dire oint par l’Esprit Saint (cf. Mt 1, 27 ; Lc 1, 35), dès le 

début de son existence humaine, même si sa manifestation n’a lieu que progressive-

ment : aux bergers (cf. Lc 2, 8-27), aux mages (cf. Mt 2, 1-12), à Jean-Baptiste (cf. Jn 

1, 31-34), aux disciples (cf. Jn 2, 11). Toute la vie de Jésus-Christ manifestera donc 

" comment Dieu l’a oint d’Esprit et de puissance " (Ac 17, 38). 

II. ... Né de la Vierge Marie 

487 Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu’elle croit au 

sujet du Christ, mais ce qu’elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. 

La prédestination de Marie 

488 " Dieu a envoyé son Fils " (Ga 4, 4), mais pour lui " façonner un corps " (cf. He 

17, 5) il a voulu la libre coopération d’une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a 

choisi, pour être la Mère de Son Fils, une fille d’Israël, une jeune juive de Nazareth en 

Galilée, " une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et 

le nom de la vierge était Marie " (Lc 1, 26-27) : 

Le Père des miséricordes a voulu que l’Incarnation fût précédée par une acceptation de 

la part de cette Mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l’œuvre 

de mort, de même une femme contribuât aussi à la vie (LG 56 ; cf. 61). 

489 Tout au long de l’Ancienne Alliance, la mission de Marie a été préparée par celle 

de saintes femmes. Tout au commencement, il y a Eve : malgré sa désobéissance, elle 

reçoit la promesse d’une descendance qui sera victorieuse du Malin (cf. Gn 3, 15) et 

celle d’être la mère de tous les vivants (cf. Gn 3, 27). En vertu de cette promesse, Sara 

conçoit un fils malgré son grand âge (cf. Gn 18, 17-14 ; 21, 1-2). Contre toute attente 

humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible (cf. 1 Co 1, 27) pour 

montrer sa fidélité à sa promesse : Anne, la mère de Samuel (cf. 1 S 1), Débora, Ruth, 

Judith et Esther, et beaucoup d’autres femmes. Marie " occupe la première place parmi 

ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec 

confiance. Avec elle, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la pro-

messe, s’accomplissent les temps et s’instaure l’économie nouvelle " (LG 55). 



االبونا شربلكلمة   

ي دّوامة العمل ليل نهار بهدف   
 ف 
ّ
 ونِكد

ّ
ي كّل األزمنة، منذ نعومة أظفارنا نِجد

ف 

ي الحياة اإلجتماعية والمهنّية 
نمّونا وكسب عيشنا بكرامة، ونلهث وراء النجاح ف 

إلقتناء السعادة، من جهة، بالمال، بالمقايضة، بالهدايا، بالمشاري    ع بأعمال الخير 

 نسىع إلقتناء 
ً
والكثير من األعمال األخرى الجّيدة بالطبع. من جهة أخرى، أيضا

السعادة،  بما يقدمه لنا عالم اليوم من إبداعاته وآخر ابتكاراته المتطوّرة  

 وتسهيلها لحياتنا اليومّية. 

ي حياتنا. ولكن، 
بإختصار، هدفنا وخيارنا الحّر هو: النجاح للحصول عىل السعادة ف 

ي العالم يوم يحضن 
ورتها وجمالها ستبقى ف   كّل تلك األشياء عىل ض 

ّ
رنا أن

ّ
هل فك

ا إىل األبدّية؟
ً
ذي ستحمله نفسنا إذ

ّ
 تراب األرض جسدنا؟ فما ال

ي وعوده. 
 إىل الخيار األهم خياٌر ال يفن  وال يزول ألن هللا أمير ٌ ف 

ُ
رّبما لم ننتبه بعد

 يدنا 
ّ
 هديته أو باألحرى هبته لنا، ينتظر أن نمد

ً
 لنا يده حامال

ّ
ي كّل صباح يمد

فق 

مها هللا لنا: 
ّ
بكّل حرّية ونقبلها، نأخذها ثّم نفتحها لنكتشف أنها أسىم عطّية قد

 هبة الحياة،هبة الخالص. 

 )إنها 
ً
ذي لم يكن سهال

ّ
أمام هذا الواقع نتأمل مشهد مريم بخيار قبولها ال

ا أن الرجم هو من 
ً
مخطوبة ليوسف من جهة، ومن جهة أخرى هي تعرف جّيد

نصيب الحامل دون زواج عىل إعتبارها زانية( إستقبلت الهبة بكل إيمان وبإرادٍة 

 أن سعادتها باتت حقيقة واقعية بحلول الخالص 
ً
حّرة، فإغتنت بالنعمة مدركة

ية جمعاء.  ى فرٍح للبشر  لذاتها، وحملته بشر

متنا بحريتها كيف وَمن تختار، وبتواضعها كشفت لنا رّس اإلمتالء 
ّ
تلك الصبّية عل

 
ً
من نعمة هللا، و كيف أن إرادتنا )الحّرة( ال تفصلنا عن هللا بل توّحدنا به. أحيانا

ي األخطاء 
ة نرغب بها، رّبما نخاف الوقوع ف  نخاف من التخىلي عن أشياء كثير

ي درب الخيار الصحيح(؟
ا، فهل من إمكانية السير به ) ف 

ً
د
ّ
 مجد

. لنقبل هبة الخالص بكّل كياننا  ي يوم بشارة مريم لنختار ال "نعم" كما إختارتها هي
ف 

ي الرأس. لنقبلها كي تولد فينا فنسير معها بشجاعٍة 
ال بالكالم أو كفكرة عقيمة تبقى ف 

ّ فينا حنى المنتىه.  ي إيماننا بحضور هللا الحي
   واثقير  أن سعادتنا الحقيقية تكمن ف 


