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Équipe pastorale: 

S. E. Mgr. Paul-Marwan Tabet  

Évêque de l’Éparchie Saint Maron 

Père Charbel Geagea, Recteur  

Chorévêque Francis Doumit-

Retraité  

Père Daniel Fares,  Assistant 

Père Elie Dirany, Assistant 

Dr. Waguih Tannous, Sous-diacre 

M. Berj Dimirdjian, Sous-diacre 
 

Équipe administrative: 

Mme Paula Sfeir, Secrétaire 

M. Maroun Elias, Trésorier 

M. Cedric Mitri, Comptable 
 

Adresse postale/Secrétariat:  

10755 Avenue Saint Charles,  

Montréal, Québec, H2C 2M1  

Tél: (514) 388-0800 (poste 200)  

Fax: (514) 384-6374 

www.cathedralestmaron.org    

stmaron.montreal@maronites.ca 
 

Entrée de la Cathédrale:  

1000 Gouin Est,  

Montréal, QC, H2C 3G4  
 

Horaire des messes: 

Tous les soirs à 18h30 

Dimanche à 11h00 et à 18h30 

Bureaux ouverts:  

du lundi au vendredi  

de 10h00 à 17h00 

Saint Maron 
Son existence historique est attestée 

par l'Histoire des moines de Syrie de Théo-
doret de Cyr , et d'autre part par une lettre 
que lui    adressa Jean Chrysostome en 405 
depuis son exil de Cucuse, en Arménie. 

Selon Théodoret, Maron menait en 
plein air, près d'un ancien temple païen qu'il 
avait converti en église, une vie de péni-
tence et de prières. Il avait comme abri 
contre les ardeurs du soleil une tente en 
peau. L'austérité de sa vie et les miracles 
qu'il accomplissait le rendirent célèbre dans 
toute la Syrie, et beaucoup venaient à lui 
pour solliciter sa prière ou partager sa disci-
pline. Ayant consacré une église, il était         
sûrement prêtre, et la lettre de Jean Chry-
sostome, le qualifie de « prêtre et soli-
taire ». 

Théodoret précise qu'à son époque la    
plupart des solitaires de la région de Cyr 
(dont il devint évêque en 423) étaient des 
disciples de Maron. 
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 األب عبدو بدوي

أباؤنا الكهنة الذين سبقونا إلى دنيا الخلود، يحتفلون 

بالذبيحة ويبشرون بالكتاب على مذبح العالم 

النوراني، والمالئكة محيطة بالمذبح سّجداً. كل ذلك 

على مشهد نهيوي نرى من خالله الضابط الكل مع 

الشفيعين الدائمين، العذراء والمعمدان، يحيط بهم 

 المالئك وتتقدمهم األبواق والموازين. 

 تفسير أيقونة "آباؤنا الكهنة"

 األب عبدو بدوي   



CÉLÉBRANT: 

Mgr. Paul-Marwan Tabet 

 

SOUS-DIACRES: 

Dr. Waguih Tannous 

M. Berj Dimirdjian  
 

SERVANTS DE LA MESSE: 

Christina Khoury, Johnny Khoury 

Wissam Ghantous, Ziad Ghantous 

Rayan Ghantous, Sara Ghantous 

Charbel Antoun, Élie Hanoun 
 

 

LECTURE: 

Son Excellence M. Antoine Eid  
Consul général du Liban à Montréal 

 

Son Excellenece M. Fadi Zyadé 
Ambassadeur du Liban au Canada 

 

 

QUÊTEURS: 

suzanne chalhoub 

Mirna Mouarkrche 

Maroun Sassin 

Pierre Elias 

Massad Barakat 

Fadi Ziade 

Au service de la messe de 11h00  

Dimanche 10 févreir 2019 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

 Du 28 janvier au 3 février 2019 

2509.00$ 

QUÊTE 

 قصّة روحيّة 

ق.م(  469-399فييي اليييييونييان الييقييديييميية  
 اشييتييهيير سييقييرال بييحييكييمييتييه الييبيياليي يية.
في أحد األيام صادف الفييليسيوف اليعي يييم 
أحد معارفه الذي جرى له وقال له بتلهي:  
 سقرال، أتعلم ما سمعت عن أحد لالبك؟

رد عليه سقيرال  انيتي ير ليحي ية قيبيل أن 
أود مينيك أن تيجيتياز اميتيحييان  ،تيخيبيرنيي

 ص ير ييدعيى اميتيحيان اليفيليتير الي يالثيي؟
تابع سقرال  قبل أن تخبرنيي عين لياليبيي 

  لنأخذ لح ة لنفلتر ما كنت ستقوله.
هيل أنيت ميتيأكيد الفلتر األول هو الصدق، 

 أن ما ستخبرني به صحيح؟
رد الرجل  ال، فيي اليواقيع ليقيد سيميعيت  

 …الخبر و
قال سقرال،  حسنا إذا أنت لست متأكيد أن 

 ما ستخبرني صحيح أو خطأ.
. هيل ميا الفلتر الثاني، فلتر الطيبةةلنجرب 

 ستخبرني به عن لالبي شيء ليب؟
 …ال، على العكس

تابع سقرال  إذا ستخبرني شيء سيء عين 
لالبي على الرغم من أنك غير متأكيد مين 

 أنه صحيح؟
بييدأ الييرجييل بييالشييعييور بييا حييرا . تييابييع 
سييقييرال  مييا زال بيينمييكييانييك أن تيينييجييح 

 با متحان،
. هيل ميا فلةتةر الةفةا ةد   –فلتر ثالث فهناك 

 ستخبرني به عن لالبي سيفيدني؟
 في الواقع ال.

تابع سقراط: إذا كنت ستخبرني بشيء 
ليس أكيد صحته وليس بطيب وال ذي 
فا د  أو قيمة، لماذا تخبرني به من 

 األصل؟



يُس ماروَن أَبو الَكنِيَسِة الماُرونِيَّة ) شباط( 9الِقّدِ  

يُس ماروُن في ِمْنَطقَِة ِحْمَص في ُسوِريَّا، وقَيدْ َكيتَيَب ِسيييَريَ َحييَياتِيِه  ُوِلدَ الِقدِّ
(، داِعيًا إِيَّاهُ ماروَن النَّاِسك، دُوَن أَْن 466-393تِيُودُوِريتُُس أُْسقُُ: قُوُرَش  

يَعِرفَهُ َشْخِصيًّا، لَِكنَّهُ َعَرَف تِلِميذَهُ يَْعقُوب، وِمْنهُ أََخذَ ِسييَرتَيهُ اليتيي أَْوَردََهيا 
 في "تاريخِ أَْصِفياِء هللا". 

يَدُْعوهُ تِيُودُوِريتُُس "ماروَن ا لَِهّي"، ويَيقُيول  "لَيقَيدْ َزيَّيَن مياروُن ُليْ يَميةَ 
ِحيَن بِاهلل، وماَرَس ُضُروَب التَقَشُِّ: واِ مياتياِ  تَيْحيَت َجيّوِ  يِسيَن الُمتََوّشِ الِقدِّ
الَسَماء، دُوَن َسْقٍ: ِسَوى َخْييَميٍة َصيِ يييَريٍ لَيْم يَيُكيْن يَْسيتَيِ يلُّيَهيا إاِلَّ نياِدًرا"  
ويُِضيُ: قائاًِل  "إِنَّ البارَّ ماروَن النَّاِسَك َكاَن كاِهنًا ِمْن باِلِد ُسوِريَّا ال يانِييَية، 
ِة َجبَِل قُوُرَش ِمْن أَْعماِل أَْنَطاْكيَة، ُهنَياَك  وَكاَن في ِسيَرتِِه راِهبًا ساِكنًا في قِمَّ

ِ الحِقيقِ  لَهُ إِلَى َهْيَكٍل ّلِِلَّ وَصينَيَع لَيهُ  ّي،اْستَقَرَّ َعلَى رابِيٍَة َكاَن الَوثَنِيُّوَن قَدْ أَقَاُموا َعلَيَها َهْيَكاًل. فََحوَّ
ةً في العَراء.   ُهنَاَك َمْنَسًكا َصِ يًرا، َكاَن يَْلَجأُ إِلَيِه قَِلياًل، فِيَما َجَرى َعلَى قََضاِء أَيَّاِمِه َعامَّ

َكاَن يُواِصُل الِجَهادَ في ِخدَْمِة هللاِ لَْياًل ونََهاًرا، فََمينَيَحيهُ هللاُ َميْوِهيبَيةَ الِشيفَياء، وِليَهيذا َكياَن يَيأْتِيييِه 
 ٍٍ يَريَ ويَْشِفي ِمْن ُكّلِ َميَر الَك ِيُروَن ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن ِليَْستَْشفُوا ِمْن أَْمراِضِهم، يُخِرُ  األَْرواَح الِشّرِ

ٍَ النَْفِس أيًضا".  ٍَ الَجَسِد فَقَط، بَْل أمرا  بَِصالتِِه، لَْيَس أَمرا

عاَش إذًا ماروُن في َجبَِل قُوُرَش في أواِخِر القَْرِن الرابِع، ولََهَج بِِذْكِرِه ُسكَّاُن الِميْنيَطيقَيِة َحيوالَيى 
، إذْ َخطَّ نَْهًجا نُْسِكيًّا تََميََّز بِالتَقَشُِّ: القاسي  ِلذا، يُْعتَبَُر ماروُن ناِسيَك قُيوُرَش بِياميتِييياٍز 370َسنَِة 

يًسيا  ّسِ ََ ا، إذْ لَيَهيوأَبَا النُسَّاِك فِيَها، والرائِدَ ِلَطريقٍَة نُْسِكيٍَّة َجِديدَيٍ في الحيَايِ الُرْهبَانِيَِّة الُسريانِيَِّة وُمي
يا  إِنَّهُ أَْللََق نََمًطا َحيَاتِيًّا ُروِحيًّا، َوُهَو العَْيُش في العَراء، أي في الَطبِيعَِة دُوَن َسْقٍ: أَْو ِغطاء، ِممَّ
ِمنِين، ِرجااًل ونَِساًء، إِلَى التَتَْلُميِذ َعيلَيى يَيِده. وَشيِهيدَ تِييُيودُوِرييتُيُس األُْسيقُيُ:  َْ دَفََع بِالعَِديِد ِمَن الُم
ُخ َعلَى أَنَّ ماروَن "قَدْ َغَرَس هللِ البُْستاَن الُمْزدَِهَر في أَْنحاِء الِمْنَطقَِة قاِلبَة"  فَيتَيدَفَّيَق إِلَيييهِ   المَّرِ
َعدَدٌ َكبِيٌر ِمَن الُشبَّاِن بَِهدَِف التََرهُّب، فَأَْنَشأَ لَُهْم َمنَاِسَك وَصيواِميَع َعيلَيى اليَطيِرييقَيِة االْنيِفيراِديَّية، 

 بَِحَسِب عادَيِ تِْلَك األَيَّام، ثُمَّ أَْنَشأَ أدياًرا وَسنَّ لَُهْم قانُونًا، وقاَم يُرِشدُُهْم إِلَى َلِريِق الَكَمال.

يُس العَِ يُم البَْطِريَْرُك يُوَحنَّا الذََهبِيُّ الفَِم ِمْن ُكيْرِسييِّيه، أَْرَسيَل ِميْن َميْنيفياهُ إِ   ى لَيوِعْندََما نُِفَي الِقدِّ
، يَْطلُُب فِيييَهيا أَْن يَيذُْكيَرهُ فيي َصيالتِيِه، 407و 401ماروَن الَكاِهِن والنَّاِسِك ِرَسالَةً بَيَن العَاَميِن 

يِس في َعْصِرِه.  َوِهَي ِرَسالَتُهُ الَساِدَسةُ وال اَلثُون، َوِهَي تَدُلُّ َعلَى ِعَ ِم َشَرِف َهذا الِقدِّ

ييُس 410َوبَْعدَ أَْن أَتَمَّ ماروُن َسْعيَهُ ُمَزيَّنًا بِالقَداَسة، َرقَدَ بَِسالِم الَرّبِ َحوالَيى َسينَيِة    َرَحيَل اليِقيدِّ
ياًكيا  مارون، ولَِكْن ما إِْن غادََر َهِذِه الحيايَ َحتَّى اْنتََشَرْ  َميدَْرَسيتُيهُ فَيتَيقَياَليَب إِلَيييهيا األُلُيوُف نُسَّ
وُرْهبَانًا، اْنِطالقًا ِمْن ُسوِريَّا إِلَى لُْبنان، وقُْبُرْص، وفَِلْسِطين، وِمْصر، فَينِلَيى أُوُروبَّيا وأَِميييركيا، 

 وأُْستَْراْليَا، والعَالَِم أَْجَمع. 

يِس ماروَن تَْنتَِسُب َكنِيَستُنا الماُرونِيَّة، التي تَْعتَبُِرهُ أَبًا لَيَهيا، وتَيتَيَمييَّيُز ميا بَيْييَن اليَكينيائِيِس   إِلَى الِقدِّ
يدَيً. وَسينَيةَ  ِسَها، وبَِشفاَعتِِه بَِقيَيْت واِحيدَيً ُميَوحَّ ّسِ ََ يَِّة بِأَنََّها الَوحيدَيُ التي تَحِمُل اْسَم ُم  2010المحلِّ

يِس ماروَن َشِفيِعَها، وأُعيدَْ  هاَمتُهُ ِمْن ِمْنيَطيقَيِة  1600اْحتَفَلَْت بِِذْكَرى ُمُروِر  َسنٍَة َعلَى َوفايِ الِقدِّ
البَتُْرون، الُكْرِسّيِ األَْبَرِشيّي، -َسنَةً َعلَى ِغيابَِها، وأُوِدَعْت في ْكفَْرَحي 870فُوِليْنيُو  إيطاليا( بَْعدَ 

بَِسْعيِ الِمْطراِن بُولَُس إِميل سعاده، راعي أَْبَرِشيَِّة البَتُْروَن المارونِيَّة، وِرعايَِة البَيْطيِريَيْرِك ميار 
، بَدِْء الَسنَيِة الييُيوبِيييِلييَّية. وميا زاَل أبينياُء اليَكينيييَسيِة 82122000نَْصرهللا بُْطُرَس ْصفَير، بتاريخِ 

ييَس ميارون،  المارونِيَّة، ُمِقيُموَن وُمْ تَِربُون، في أَْربَعَِة أَْقطاِر العَالَِم، يَْستَْشِفعُوَن دائًِما أَباُهُم الِقيدِّ
 هاتِِفيَن إِلَيِه       

 بِاِْسمَك ُدِعينا يا أبانا ُكْن في الِضيقاِت َمْلَجانا. 



Allez visiter notre site web renouvelé et notre page Facebook: 
 

Www.cathedralestmaron.org  

    Cathédrale Saint Maron - Montréal 

BONNE NOUVELLE 

VENEZ JOINDRE LA CHORALE DES JEUNES ET PRIEZ AVEC NOUS:  

Dimanche 17 février2019 

Dimanche 3 mars 2019 

Dimanche 17 mars 2019 

Dimanche 31 mars 2019 

Dimanche 28 Avril 2019 

Dimanche 26 mai 2019 

Dimanche 9 juin 2019 

Au service des messes  

 
 

précédant les rencontres  

Chabibés Senior de Saint-Maron 

DIMANCHE 18H30 

 
CONTACTEZ 
Joy Ghaleb (514) 458-0402 

Âge recommandé 16+ 



Samedi  9 février 2019 à 18h30                  Célébrant: P. Charbel Geagea 
 

Dimanche 10 février 2019 à 11h00       Célébrant: Mgr Paul-Marwan Tabet 
  

Dimanche 10 février 2019 à 18h30           Célébrant: P.  Charbel Geagea 
 Messe avec rite de l'encens pour le repos de l’âme de Gerges Maroun Najem (40 

jours) et ses parents Maroun Najem et Youssfieh Mezher, à la demande de son fils 
Maroun Najem. Condoléances dans l'église. 

 Messe avec rite de l'encens pour le repos de l'âme de Joseph Abi Aad (1 an), à la 
demande de sa sœur Wadad et son fils Elie Abi Aad. 

 Messe avec rite de l'encens pour le repos de l'âme de Makarios Salamé et ses parents 
Gebrail Salamé et Mariam Mezher, à la demande de Boutros, Manzar et      
Esperanza Salamé. 

 Messe à l’intention de Johny Azar  et sa famille à la demande de Johny Azar. 

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

SAINT MARON 

« MODÈLE DE PERSÉVÉRANCE » 

À L’OCCASION DE LA FÊTE DE SAINT MARON 

Son Excellence Mgr. Paul-Marwn Tabet 

Évêque Maronite au Canada  

Est heureux de vous accueillir  

à la Cathédrale Saint Maron 

1000 Gouin Est, Montréal, Qc, H2C 3G4 

POUR: 

LA Messe solenelle 

Dimanche 10 février 2019 à 11h00 

(Verre de l’amitié à suivre dans la salle de la cathédrale) 

Votre présence nous est chère! 

 كاتدرا ية مار مارون 

 تتمنى ألبنائها 

 أعياد بركة وأزمنة نعم 

 بمناسبة عيد أبينا مارون



              

ACTIVITÉS RÉCURRENTES 

 

Messes : Lundi au samedi à 18h30 et dimanche à 11h00 et à 18h30 

 

LUNDI  

Chapelet pour l’Esprit Saint et messe : Le premier lundi de chaque mois 

      

MARDI  

Confrérie: Réunion tous les mardis de 10h00 à 13h00 (sous-sol)  

Adoration : Tous les mardis soir  après la messe de 18h30  

Saint du mois: 2ème mardi de chaque mois 

 

MERCREDI 

Formation Chrétienne : Le 3ème mercredi de chaque mois 

 

VENDREDI  

Chorale Crescendo: pratique tous les vendredis de 19h00 à 20h15 

Chorale Saint Maron: Pratique tous les vendredis de 20h00 à 22h00  

Chabibé Juniors: Réunion tous les vendredis à 18h30  

Dabké Juniors: Tous les vendredis de 20h00 à 21h30  

Dabké Seniors: Tous les vendredis de 21h30 à 23h30 

  

SAMEDI 

École arabe: Tous les samedis de 10h00 à 13h00 (N. D. de Nareg)  

Cours de catéchèse: Tous les samedis de 13h30 à 15h30 (N.D.de Nareg) 

Scouts: Tous les samedis de 17h30 à 19h30  

MAM: Tous les samedis de 20h00 à 21h30  

 

DIMANCHE  

1ère Communion: Cours de 10h30 à 12h30  

Activité après la messe de 11h00 (festivité familiale2paroissiale)  

Chabibés Seniors: chaque 15 jours  de 20h00 à 21h00  



Chaque vendredi 

18h30 à 20h00 

Sous– Sol de la Cathédrale St-Maron 

Grace Tarabay: 514-268-2332 

Nada Jbeili: 514-559-6552 





 كلمة أبونا شربل
 اخوتي األحباء بالّرب يسوع المسيح،

نصلّي مع أمنا الكنيسة في هذا األحد ولوال األسبوع، من أجل الكهنة المتوفّين ألنهم بحاجية لصيالتينيا، 
وألنه ال يوجد غالباً إالّ قلّة تذكرهم بعد مماتهم. كما ونصلّي للكهنة األحيياء ألن صيالتينيا تيبيقيى اليعيون 
والعضد األهم لهم لعيش دعوتهم بأمانة. و اسمحوا لي أن أتكلم عن الكاهن اليوم ال من باب الدفاع عينيه 
 بيييييل مييييين بييييياب اليييييتيييييأميييييل بيييييهيييييذا السييييير اليييييعييييي يييييييييييم اليييييذي ييييييحيييييميييييليييييه.
إخوتي، الكاهن بحسب تدبير هللا وإرادته التي كشفها بيسوع هو الكاهن الخادم. والخادم عليييه أن ييكيون 
صالحاً على م ال الخادم األول يسوع المسيح وأن يكون أميناً له ويست مر سلطان المسيح الكهنوتي اليذي 
  أعيييييييطيييييييي ليييييييه فيييييييي اليييييييتيييييييدبييييييييييييييير واليييييييتيييييييعيييييييليييييييييييييييم و اليييييييتيييييييقيييييييدييييييييس 

 ليدّبر شعبه، أي ليرعاه ويقوده في لريق الحقيقة التي تحرّر، لريق الحب والخير والخالص.. 
  ليعلّم أبناءه التعليم الصحيح في حينه وفي غييير حييينيه، بياليوعيد وا رشياد واليميرافيقية اليروحييية... . 

 .وليييييييييييقيييييدّس شيييييعيييييبيييييه بيييييالصيييييالي و بيييييتيييييوزييييييع األسيييييرار ا ليييييهييييييييييية عيييييليييييييييييهيييييم.
هذه الِخدَم تجعل من الكاهن م االُ للمَمنين بالكالم والسلوك والمحبّة وا يمان والطهياري. وإنيه ميَتيميٌن 
عليها وبالتالي هو مدعو لعيشها بكل صدق وأمانة ، وهذا يتطلب منه عالقة مميَّزي ميع مين دعياه إليييهيا 
 هللا( لكي ينال كل النِّعم خالل القيام بخدمته الكهنوتية. وال ننسى أن الرب اختار ضعفاء العاليم ليييخيزي 
 بييييهيييييم األقيييييويييييياء، اخيييييتيييييار صيييييييييييادي السيييييميييييك ليييييييييييكييييونيييييوا صيييييييييييادي اليييييبيييييشييييير.
يييم؟ واليييُميييقيييدِّس؟  واليييييييوم إذا عيييدنيييا إليييى كييياهييين اليييييييوم هيييل نيييرى فيييييييه اليييميييدبييير؟ واليييميييعيييلِّ
 ميييييين هييييييو الييييييكيييييياهيييييين بيييييياليييييينييييييسييييييبيييييية لييييييليييييينيييييياس؟ وميييييياذا يييييييريييييييدون ميييييينييييييه؟
د،  يريد البعض أن يكون الكاهن الشخص الحكيم القادر على حّل كل المشاكل، وا نسان الفقيير اليميتيجيّرِ

  والقليل الوعد...الخ.
 كّل واحد يريد الكاهن على قياسيه وعيليى ذوقيه مين دون أن ييفيهيم أهيمييية ودور اليكياهين اليحيقيييقيي.

؟ وهيل بيوليس  وهنا نسأل  هل الكاهن قادر على حل كّل المشاكل في الرعية؟ هل هو رجل اليخيوارق 
ً هيذا  الرسول، على سبيل الم ال، بكل ع مته استطاع أن يحّل كل المشاكل العالقة فيي كينيائسيه؟ ليبيعيا
مستحيل على الكاهن، لكنه يسعى دائماً إلى حّل بعض النزاعا . والميشيكيلية األكيبير إذا فشيل فيي حيل 
واحدي منها فيسمع الكالم التالي  إنه ضعي:، "معتَّر"، "بدّو فّت خبز"... من دون أن نفكر بقساوي قيليب 

 المتخاصمين.
مطلوب من الكاهن أن يحسن ا ص اء ويتفّهم الخالئ ويقبله ويساعده باسم يسوع المسيح على تيخيطيي 
مشكلته، ولكن أن يضع: هو ويخطئ فهذه نهاية الدنيا وكأن التوبة ليست دعوي له والحاجة ليليميسياعيدي 

 وال فران ال تحّق له.
مطلوب من الكاهن أال يعد، وكأن المشكلة صار  وحدها في الكاهن، وهنا هل سألينيا أنيفيسينيا كيم مين 
الوقت نهدر من حياتنا لسماع كالم تافه وساذ ، إما في برامج تلفزيونية أو في لقاءاتنا االجتماعيية؟ هيل 
  سيييألييينيييا ليييمييياذا غيييلٌيييَ يييت قيييليييوبييينيييا و ذانييينيييا وليييم تيييعيييد تيييطيييييييق سيييمييياع كيييليييمييية هللا؟
مطلوب من الكاهن أن يزور الكل ويتفقّد الكّل ويشارك الكّل في فرحهم وحزنهم وضيقهم وشدّتهم، عليه 
أن يكون "حاضر ناضر" فقط لتلبية حاجا  الكل، وكأن عليه أن يكون ا له بحدّ ذاته، لذلك وإذا قّصر، 
ً اليميبيادري وأتييينيا إليى اليكياهين  يصبح "خوري مش مهتّم ومهمل وغير مسَول،... ". فهل أخذنا ييوميا
 لييينيييطيييميييضييين عيييليييييييه ونيييعيييرٍ عيييليييييييه اليييميييسييياعيييدي ونسيييأليييه عييين كيييل هيييذه األميييور؟
مطلوب من الكاهن أن يحب الكّل، وأن ال يميّز أحداً في عالقاته، ألنه محّرم عليه أن يكون ليه أصيدقياء 
وأن يرتاح عند أشخاص يحبّونه فعالً، وإن فعل، فمن يسأل إذا كان بحاجة لبعيض اليميحيبّية والصيداقية، 
 أليييييييس اليييميييسيييييييح نيييفيييسيييه اخيييتيييار صيييداقييية ليييييييعيييازار وتيييردّد كييي يييييييراً اليييى بيييييييتيييه؟

وليكين أن ييعيييش …  مطلوب من الكاهن أن يكون متجّرداً، ال يحّب المال وال يسيعيى إليييه، وهيذا حيقّ 
"شو هالخوارنة اليتيجياّرف" فيهيل …  بكرامة فمن يهتّم؟ وإن أخذ من عرس أو من دفن أو من معمودية، 

 نسييييييييييييييينيييييييا أن مييييييين ييييييييخيييييييدم اليييييييميييييييذبيييييييح مييييييين اليييييييميييييييذبيييييييح ييييييييأكيييييييل؟
كّل هذه األم ال ألقول لكم، كم هي حياتكم الروحية الرعويّة مرتبطة بالكاهن، وكيم هيي حييياي اليكياهين 
وقداسته وسيرته الحسنة وفرحه مرتبطين باهتمامكم ومحبتّيكيم وحينيانيكيم ونيقيدكيم اليبينياء ونصيائيحيكيم 

 األخوية.
: إن الكاهن هو إنسان مأكول وال يستةطةيةع د ةول أختم بكالم أحد كبار الكهنة القديسين، أنطوان شفرييه

الملكوت لوحده فهو إما أن يخلص مع رعيته وإما أن يهلك معها لذلك يجةب أن نصةلةّي مةن أنةل أن 
 نكون سبب  الص لبعضنا البعض. آمين


