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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE—MONTRÉAL 

Église Catholique Maronite 

Les Bons et les Justes  

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 12:24-18 

Évangile: Mathieu 25:46-31 

L’Évangile de Matthieu présenté aujourd’hui 
nous donne le point de vue de Jésus sur le ju-
gement dernier. Sur quelle base est-ce que 
nous serons jugés? Est-ce que ce sera sur nos 
fréquentations religieuses? Non! Le critère de 
jugement est clair. C’est l’amour du prochain 
qui se traduit par des gestes concrets. On pour-
rait s’opposer et se demander pourquoi la foi 
au Christ n’est pas un critère du jugement. 
Matthieu répondrait sûrement qu’une foi qui ne 
se concrétise pas en suivant le Christ dans 
l’amour et le service de l’autre ne vaut pas 
grand-chose. 
 
Ces actes de charité, répétés comme un refrain, 
rejoignent le combat moderne pour les droits 
humains en visant les détresses les plus élé-
mentaires et les plus profondes : la faim, la 
marginalisation sociale de l’étranger, la capti-
vité, la vulnérabilité de qui est sans vêtements. 
Le Pape François nous le rappelle par ses actes 
et gestes de tous les jours. 
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 األب عبدو بدوي

 

 "  األبرار والصديقونتفسير أيقونة "

 األب عبدو بدوي

يجتمع األبرار والصديقون أبناء الكنيسة الممجدة 

الذين سبقونا إلى ديار الملكوت على ذات المشهد 

النهيوي الذي رأيناه مع آبائنا الكهنة. إنهم نخبة من 

كثيرين ممن عرفت ولم تعرف أسماؤهم. أنبياء، 

رسل، شهداء، معترفون، رهبان وعذارى، 

واقفون يرفعون  التسبيح والمجد لمن هو البداية 

 والنهاية. 



ـ ختانة الرب يسوع، ورأس السنة الميالدية. عيد كافة اآلباء القديسين في الكنيسة. تذكار القديسين مار 1

م(. 395م( ومار غريغوريوس النيصي أخوه )379باسيليوس القيصري )  

م(. القديس نرساي وإخوته.314ـ القديس يوحنا الرسول. القديس سيلفستروس األول بطريرك روما )2  

م(. القديس ألعازر أسقف طورعبدين. 873ـ مالخي النبي. داود النبي. مار يوحنا الرابع بطريرك أنطاكية )3

 القديس سيمون أسقف حران. القديس العازر أسقف سروج. القديس يعقوب أسقف تل عدا.

(. مار شمعون رئيس دير قرطمين )دير مار كبرئيل(. القديسة الشهيدة 31ـ 19: 16ـ تذكار الغرباء والفقراء )4

 بربارة.

).395ـ القديس مار جرجس القيصري )5  

ـ عيد الغطاس )الدنح(.6  

ـ قطع رأس القديس يوحنا المعمدان.7  

ـ القديس اسطيفانوس رئيس الشمامسة وبكر الشهداء.8  

ـ مار آجاي أسقف الرها. الشهيد لوقيوس. القديس بولس األسقف وأخوه يوحنا. الملك مكسيموس.9  

م(. أرشلديس وأمه أوغستا. مار غريغوريوس النوسي.660ـ القديس ثيودوسيوس اإلسكندري )10  

ـ الشهيد فيلتاوس. الراهب شمعون. 11  

ـ دوميطوس الشهيد. مار برسيس أسقف الرها. 12  

م(. هيالريا ابنة االمبراطور زينون وأخيها 338ـ مريم ومرثا أختا العازر. القديس يعقوب أسقف نصيبين )13

 العازر. زيبينوس أسقف أنطاكية.

ـ كافة الرهبان والنساك في الجبال والصحراء. القديس يوحنا. 14  

م(. القديس يوحنا بن ملكي. 250ـ تذكار بركة السيدة العذراء على الزروع. القديس بولس أسسقف تيباس )15

 شهداء سينيا. القديس توما الرهاوي. 

(.القديس أوجريس 1653ـ ربط القديسين بطرس وبولس بالسالسل. مار هداية هللا بطريرك أنطاكية )16

 المتقشف والكاتب.

م(. 356ـ القديس أنطونيوس القبطي، أب المتقشفين ورئيس النساك )17  

م(. 431م(. اآلباء المائة والخمسون في مجمع أفسس المسكوني )68ـ القديس أفوديوس بطريرك أنطاكية )18

م(. القديس أثناسيوس اإلسكندري. القديس كيرلس 444القديسان مار صموئيل ومار شمعون في دير قرطمين )

م(. ثيودوسيوس الملك. 444اإلسكندري )  

ـ القديس مكاريوس المصري. مار شمعون القرطميني.19  

ـ القديس مكسيموس المعترف. القديس إبراهيم القيدوني. القديس غريغوريوس النزينزي. 20  

ـ القديس تيموثاوس تلميذ القديس بولس. مكسيموس المعترف. 21  

م(. القديسة الشهيدة أنسطاسية.100ـ القديس اقليميس )اقليمندس( الروماني )22  

شهيد. مار اقليميس  12000م(. مار يوحنا و250ـ مار بابوال أسقف أنطاكية الشهيد، واألطفال الثالثة )23

م(.363األسقف الشهيد. مار ثاودوسيوس أسقف أمد )ديار بكر(. مار أوجين المصري )  

ـ القديس يوحنا برصاني. غريغوريوس وصوفيا. 24  

( وزوجته نونا. وولده كايسريوس وأختاه غورغونيا 374ـ القديس حنانيا. القديس غريغوريوس النزينزي، )25

م(. القديس آهاي. مار آحو الناسك. القديس 407وصوفيا. القديس يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينينة )

 غريغوريوس الالهوتي.

ـ لونجينوس الشهيد األورشليمي. كسينوفون الشهيد.26  

ـ الرسول يهوذا بن يعقوب. القديس ديونيسيوس. األنبا بوال.27  

م(.373ـ القديس يوحنا الرسول. القديس أفرام السرياني )28  

ـ سويريوس الكفرزي. الشهداء الشرقيين.29  

م(. مار برصوم أسقف الرها.407م(. القديس يوحنا الذهبي الفم )235ـ هيبوليطس الروماني )30  

ـ القديس يوحنا الرهاوي. القديس يوحنا صانع المعجزات. 31  

شهر كانون الثاني -أسماء في السماء    



QUÊTE 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

21 janvier 2018: 408 $ 

 

1. Dimanche 21 janvier, après la messe, rencontre avec les parents des enfants 
au sujet de la première communion 

2. Dimanche 21 janvier à 20:00 rencontre des chevaliers de St-Jean à St David 

3. Jeudi 25 janvier à 18:30 chapelet, messe  et adoration. 

4. Samedi 27 janvier, journée de Ski à Mont Avilla 

5. Dimanche 28 janvier, après la messe, Man3ouchit Sitté 

6. Mercredi 31 janvier, soirée biblique à St David à 19:00 

7. 1er février, bénédiction des chandeleurs 

8. Samedi 3 février, prise des photos première communion 

9. Lundi 12 février, début du carême et rituel des cendres 

10. Vendredi 16 février, premier vendredi du carême, prière et procession de la 
croix 

11. Samedi 17 février, soirée Saint Valentin 

12. Mercredi 28 février, soirée biblique 

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Horaires recommandés 

• Tous les dimanches à 12:00 

• Tous les jeudis à 18:30 (Chapelet, messe et Adoration) 

 



تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنننة   

الميالد المجيد، الدنح أو النغنطناس، الصنوم 

الكبير، اآلالم والموت والقيامة، العنننصنرة، 

شنهنرا ،  12الصليب. تسّمى سنة ألنّها تدوم 

من أّول أحد من تشرين النثنانني حنتّنى آخنر 

أحد من تشرين األّول؛ وتسنّمنى قطنقنسنيّنةق 

ألنّها ليتورجيّة، أي تدور حول سّر المسيح، 

شمس العالم، لتستمدّ مننه النننور والنحنرارة 

والحياة لنفوس المؤمنين، كما تدور األرض 

حول الشمس، في السنة الشنمنسنيّنة، وتن خنذ 

منها نورها وحنرارتنهنا بناعنثنة النحنيناة فني 

 كائناتها.

السنة الطقسيّة مجموعنة منحنّطنات  

مقنّسنمنة عنلنى اآلحناد واألسنابنينع النتنالنينة، 

وتتناول سّر المنسنينح فني منخنتنلنف أطنوار 

ا من محّطاته االعداديّة؛ حياته العلنيّة في الصوم وبشارة ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفنصنح  حياته  التجّسد بدء 

بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الروح القدس على الكنينسنة الننناشنننة واننتنشنارهنا، وتنرقّنب عنودة 

 المسيح بالمجد في نهاية األزمنة. 

 السنة الطقسيّة المارونية وأحد تقديس وتجديد البيعة

 

ايها اآلب القدوس، يا من اخترت الشهداء، وحنننوت عنلنينهنم 
بحبك وكلّلتهم بالمجد السماوي؛ إيّاك نمّجد في سنننة الشنهنادة 

 .والشهداء
 

أيها الرب يسوع، يا َمن أخنلنينت ذاتنك، واحنتنمنلنت الصنلنب 
واآلالم، وألجل حبِّّك بذل الشهداء ذواتنهنم قنربناننا ، نشنكنرك 

 .على فدائك وخالصك المجيد
 

أيها الروح القدس، مقّوي الشهداء ومكلّلنهنم بنيكنلنينل النمنجند، 
 .نسجد لك، ونس لك ان تمنحنا نعمة اإليمان والرجاء والمحبة

نس لك أيها الثالوث األقندس، بشنفناعنة منرينم أمنننا سنلنطناننة 
الشهداء، أن تمنحنا نعمة االتنحناد بنك، لنننشنهند لنك الشنهنادة 
الصادقة على مثال الشهداء القديسين، ونرفع اليك المجد اآلن 

 والى األبد. آمين.

 صالة سنة الشهادة والشهداء



Coordonnées des responsables des comités 
Mme. Woujoud Kach Lundi 18h:00 - 21h:00 Église  

Chorale Adultes et enfants 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
    

Nadine Abou Rjeily Choucha 

Comité spirituel et liturgique 

spirituel@paroissestjeanlapotre.ca 

Lundi 18h:00 - 19h:00 Église  

 Jeudi 18h:00 - 19h:00    

Mme. Leila Abou-Akl      

Catéchèse Samedi 15h:00 - 16h:30 Presbytère  

catechese@paroissestjeanlapotre.ca      

Mme. Hala Rizk      

Première communion Samedi 15h:00 - 16h:30 Presbytère  

communion@paroissestjeanlapotre.ca      

M. Ghazi Zeidan      

Comité sociale et relations publiques Samedi 19h:00 a 20h:00 Presbytère  

      

Mme. Rita Tayyar      

Jeunes écuyers 12-17 ans  Samedi 17h:00 - 18h:30 E. C. School  

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca      

Mme. Chantal Sfeir      

Chevaliers Saint-Jean  1 Dimanche/M 8h:30 -  10h:30 St-David  

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca     

Mme. Remonne Abboud      

Comité de la famille Samedi  15h:00 - 16h:30 Église  

famille@paroissestjeanlapotre.ca      

Grace Ghanem      

Comité de charité  Samedi 15h:00 - 16h:30 Église  

charite@paroissestjeanlapotre.ca      

Mme. Leila El-Haiby      

Comité des dames Mercredi  19h:00 - 20h:00 St-David  

dames@paroissestjeanlapotre.ca      

Mme. Maya Zarifé      

Scouts Vendredi 18h:45 - 21h:00 École  

scouts@paroissestjeanlapotre.ca      



 

JOURNÉE D’ACTIVITÉS D’HIVER 2018 

Le groupe de jeunes invite TOUT LE MONDE à leur joindre pour une journée d'activités d'hiver à Mont Avila le samedi 
27 janvier de 8h30 à 18h00. Les activités offertes seront le ski, le snowboard ou les glissades sur tube. Des leçons de ski et 
de snowboard sont également disponibles, si vous voulez des leçons s’il vous plaît confirmer pour dimanche le 14 janvier. 

Veuillez vous inscrire dès que possible après la messe du dimanche avec les membres du comité du groupe de jeunes! Vous 
avez besoin que vous confirmez votre présence avant dimanche le 21 janvier. 

Vous pouvez contacter Rita Bou-Khalife au 514-242-2696 ou jeunes@paroissestjeanlapotre.ca pour vous 
enregistrer et pour plus d’informations. 

Prochains évènements dans notre Paroisse 



 

Prochains évènements dans notre Paroisse (Suite) 



 

Paroisse Saint Jean l'Apôtre 

 

 R. P. Charbel Geagea est le prédicateur du vendredi dans les au-

tres paroisses selon le calendrier suivant: 

Dates Paroisses Heure 

16 février 2018 St Jean l'Apôtre 19:00 

23 février 2018 St Antoine Le Grand 19:00 

2 mars 2018 Cathédrale St-Maron 18:30 

9 mars 2018 Notre Dame du Liban 19:00 

16 mars 2018 Ste Rafqa 20:00 

23 mars 2018 St Joseph 18:00 

Calendrier des Prédications du vendredi - Carême 2018 

Dates Prédicateur Heure 

16 février 2018 Père Charbel Geagea 19:00 

23 février 2018 Père Pierre Abou Zeidan 19:00 

2 mars 2018 
Monseigneur Paul Marwan 

Tabet 
19:00 

9 mars 2018 Père Marcel Akiké 19:00 

16 mars 2018 Père Richard Daher 19:00 

23 mars 2018 Père Sami Farah 19:00 



 الراعي والنعجة

في داخل حظيرة للخراف جلس أحد الرعاة يداعب احدى نعاج القطيع و قد 
أسندت رأسها على ساقة ، ونظرت نحوه فى ود وحنان، و لم يكن خافيا أن هذه 

 النعجة الوديعة كانت مكسورة الساق،و هى تقاسي من جراء ذلك بعض األلم.

 

وكان واضحا أيضا أن الراعي يحب هذه النعجة كثيرا، و يعنى بها عناية فائقة، 
لكن الشئ الذي ال يعرفه الشخص الغريب هو أن هذه الساق لم تكسر في حادث، 

أو نتيجة اصابة خاطنة، بل ان الراعي نفسه هو الذى كسر ساق نعجته عمدا و 
مع سبق االصرار! يقول الراعي   كانت هذه النعجة شرودا جامحة دون باقي 
الخراف! لم تكن تطيع لي أمرا، أو تسمع لي صوتا، أو تقبل مني تحذيرا! انها 
نموذج للعصيان و التمرد! فبينما أسير بالقطيع في طريق آمنه اذ بهذه النعجة 

تجري في استهتار نحو مسالك منحدرة، و مهاو زلقة، و هى اذ تعرض حياتها 
للهالك فانها أيضا تضلل معها بعض رفاقها التي تتبعها، و تت ثر بها ! و لم يكن 

أمامي اال أن أهوي على ساقها بعصاي حتى أعوق اندفاعها ، و ارغمها على 
التريث و التروي ، وفي ذلك اليوم الذى كسرت فيه ساقها ، قربتها الى ،و قدمت 
لها طعاما خاصا،و سهرت على عالجها وراحتها، وهاهي اآلن تعرف صورتى 

و تتابع حركتى، وتصحوا على وقع أقدامى، وعندما تشفي تماما ستصبح قائدة 
للقطيع ؛ فهى اآلن أكثر األغنام طاعة و حبا و تمسكا بي.ان هللا يضربنا أحيانا 

بالمرض أو ب لوان مختلفة من االالم؛ حتى نخضع عند قدميه ، و تتعلق أنظارنا 
به، و نسمع صوته و نعرفه، انه يضر بنا حين يرى أننا نجمح بعيدا عن شاطئ 

 األمان ، ونندفع نحو حتفنا دون أن ندرى أن في تمردنا عليه هالكا أكيد.

 

 3احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة  2: 1يعقوب 
واما الصبر فليكن له عمل تام لكي  4عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. 

وانما ان كان احد تعوزه حكمة  5تكونوا تاّمين وكاملين غير ناقصين في شيء. 
 فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء وال يعيّر فسيعطى له.

 قّصة روحيّة



 أت مل معكم

 
 إخوتي األحباء بالّرب يسوع،

صحيح أن يسوع لم يجب على السؤال متى تكون نهاية األزمنة و الدينونة 
األخيرة، ألن ال أحد يعرف ذلك إالّ اآلب وحده، لكنّه أطلعنا على أمر أهم بكثير 
من ذلك، به يتعلق مصيرنا النهائي  أخبرنا كيف ستكون الدينونة لنال نتفاج  كما 

 تفاج  هؤالء الذين كانوا يظنّون أنهم يستحقّون الحياة األبدية.

 
هنالك خالص وحياة أبدية لكل من أحب الجائعين والعطاش والغرباء والعراة 
والمرضى والمسجونين، هؤالء الذين لم ينتظر أن يلتقيهم على دربه بل ذهب 

يفتّش عنهم. وهنالك هالك أبدي، لكل من لم يحّب أمثال هؤالء الخط ة 
والمهّمشين والمرزولين، ألنه فعال  لم يلتقِّ ب مثالهم ولو التقى لما كان فعل شينا  

 بالنسبة لهم.

 
أمر آخر ينبّهنا إليه حتى ال نتفاج  يوم ي تي للقائنا. نحن نظن أننا نتّم وصيته فعال  

في المحبة إذا أحببنا فقط الذين يستحقون محبتنا ونحبّهم فعال  فنقبلهم ونتفهمهم 
ونزورهم ونصادقهم ونساعدهم، أهلنا وبعض أقربائنا وأصدقائنا ومن نرتاح 

إليهم في جيرتنا وعملنا. أما هو فيقول لي هذا ال يكفي، ألن ما من فضل لك أن 
تُحب من يحبك، وتضيف من يستضيفك، وترحم من يرحمك، بل فضلك و أجرك 

هو عندما تحب من ال يحبك ومن هو غير محبوب. لذلك أقول لك إذا كنت تريد 
أن تلتقيني حقّا ، فوجهي تراه متجليا  في هؤالء الذين ت بى نفسك وتشمنز من 

التفكير والنظر إليهم. فّكر ما الذي فعلته أنا ألجل الخاطنين والمجرمين 
فّكر أني فديتهم بدمي فتفهم ثمن الفدية التي عليك أن تدفعها ليكون … والمرضى

 حّظك بين األبرار والصديقين.
واليوم أيضا  نعود إلى ذواتنا لنس ل ماذا علينا أن نعمل لنرث الحياة األبدية؟ 

والجواب نجده في أخوة يسوع الصغار كما يسميهم في اإلنجيل. أدعوك اليوم 
أخي اإلنسان وأقول لك أنت وحدك القادر على تقرير مصيرك. فاهلل الذي خلقك 

من دون إرادتك ال يستطيع أن يخلصك إال بيرادتك، كما يقول القديس 
أغوسطينوس الكبير. وخالصك مرتبط بعمل صغير تجاه اآلخر المحتاج، فلَم ال 
تتوجه إليه وتخلِّّص نفسك؟ إستفد من الوقت المتبقي من حياتك وابدأ اليوم ال غدا 
واشكر هللا أنَّك ما زلت حيّا ، فالفرصة لم تفتك لتغير مصيرك. فاألبدية ليست في 

نهاية مشوار العمر، بل على دربك في كل لحظة ودقيقة. فيما اليوم تقرر 
 خالصك وإما تقرر هالكك، هل قررت؟!

 كلمة أبونا شربل


