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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 Trépassés  

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 5:11-1 

Évangile: Luc 16:31-19 

Le mauvais riche de cette parabole ne pense qu'à lui
-même, sans s'occuper ou se préoccuper d'autre 
chose. Abraham, que l'on trouve dans cette para-
bole, était très riche. Et il se retrouve du bon côté. 
Alors qu'est-ce qui différencie ces deux 
riches personnages? Lazare et Abraham ont un 
nom, tandis que l'homme mauvais et riche n'en a 
pas. Ce qui est indiqué, ce sont des éléments de sa 
richesse et la vie qu'il pouvait se payer... comme s'il 
n'existait que par sa richesse. Pourtant il avait sans 
doute remarqué le pauvre Lazare, parce qu'il le re-
connaît ensuite. Sa vie était ailleurs, dans son plai-
sir, puisqu'il en avait les moyens.  
  
Des pauvres, il y en a encore beaucoup. Le pro-
blème, c'est qu'on ne les voit pas, qu'il y a un fossé 
entre eux et nous. Le pauvre, c'est celui qui a besoin 
de moi pour pouvoir vivre. C'est mon mari, c’est ma 
femme, mon enfant, mes parents qui quémandent 
ma tendresse et toutes les autres personnes éprou-
vées que je cherche à éviter car elles dérangent mon 
confort. 



MEMBRES DE LA FABRIQUE  
DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’ÂPOTRE 

 

P. Charbel Geagea (Président) 
 

LES  MARGUILLIERS 
 

Mme Salma Abboud (Vice Présidente) 

M. Ghazi Zeidan (Trésorier) 

M. Joseph Salim 

M. Albert Ayoub 

M. Elie Kach 
 

M. Georges Axa 
 

LES CONSEILLERS 
 

M.  Ibrahim Hadchity 

MEMBRES DU CONSEIL  
PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  
SAINT-JEAN L’ÂPOTRE 

 

 

+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha (514.994.7002) 

+ Chevaliers de Saint Jean  

Mme. Chantale Sfeir (514.746.7560) 

+ Comité 1ere communion 

Mme. Hala bou Khaled (514.586.0695) 
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Mme. Maya Zarife (514.209.6292) 
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 األب عبدو بدوي

 

 "  الموتى المؤمنونتفسير أيقونة "

 األب عبدو بدوي

العالم النهيوي واليوم األخير مفتوحان أمام كل مسافر 

من دنيانا إلى دنيا الحق. المؤمن يبحر في سفينة 

الخالص الزرقاء بلون المعمودية. زاده في الدرب جسد 

ودم ابن هللا. وجهته مرساة ميناء الخالص ومنارته 

الصليب. يبحر في موج النار الذي تخمده رائحة جسد 

 ودم الرب، وتطفأه امواه العماد.

هذه األيقونة مع سابقاتها هي من وحي لوحات الدينونة 

 العامة والصلوات الليتورجية السريانية المارونية.



   اليوم األول :فيونس الشهيد والبابا أوتيكيانوس

   اليوم الثاني :دخول السيد المسيح الى الهيكل

   اليوم الثالث :سمعان الشيخ وحنة النبية

   اليوم الرابع :ايذيدورس الفرمي

   اليوم الخامس:الشهيدة أغاتا البتول

   اليوم السادس:القديس بروكلّس أسقف أزمير والشهيدة فوسطا

   اليوم السابع:القديس برتيانوس أسقف المبساك والبابا انتاريوس األول الشهيد

   اليوم الثامن:النبي زكريا بن يواداع

   اليوم التاسع:القديس مارون أب الكنيسة المارونية

   اليوم العاشر:الشهيدتين ابولونيا ودوروتيا

   اليوم الحادي عشر:الشهيد كارلمبيوس

   والقديس اسكندر الفّحام  اليوم الثاني عشر:القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيا

   اليوم الثالث عشر:القديس مرتينيانوس الناسك

   اليوم الرابع عشر:الشهيد فالنتينوس الكاهن

   اليوم الخامس عشر:الشهيدين فوستينوس الكاهن ويوتيناس الشماس

   اليوم السادس عشر:الشهيد تاوذورس التيروني

   اليوم السابع عشر:أغابيوس اسقف سينادا والبار كونرادوس

   اليوم الثامن عشر:القديس لون الكبير بابا روما

اليوم التاسع عشر:القديسين ارشيبوس وفيلمون تلميذي بولس وتذكار الشهداء األساقفة 

   تيرانيوس وسلوانوس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم اللبنانيين الذين استشهدوا في صور

   اليوم العشرين:البار يعقوب تلميذ مار مارون

   اليوم الحادي والعشرون:القديس ارسطاطيوس بطريرك أنطاكيا

   اليوم الثاني والعشرون:تذكار إقامة كرسي بطرس في أنطاكيا

   اليوم الثالث والعشرون: بوليكربوس أسقف ازمير

   اليوم الرابع والعشرون:البارة مرغريتا التائبة

   اليوم الخامس والعشرون:القديس فيليكس الثاني

اليوم السادس والعشرون:القديس بروفوريوس اسقف غزة والقديس اسكندر بطريرك 

   االسكندريه

   اليوم السابع والعشرون:القديس تالالوس

    اليوم الثامن والعشرون:الناسكتين كورا ومارانا

    اليوم التاسع والعشرون:تذكار البابا الون

 شباطشهر  -أسماء في السماء 



QUÊTE 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

28 janvier 2018: 1023 $ 

 

1. Jeudi 1er février à 18:30 bénédiction des chandeleurs 

2. Samedi 3 février, prise des photos première communion 

3. Jeudi 8 février à 18:30 chapelet, messe et adoration 

4. Lundi 12 février,  début du carême et rituel des cendres, messe à 19:00 

5. Jeudi 15 février à 18:30 chapelet, messe et adoration 

6. Vendredi 16 février, premier vendredi du carême, prière et procession de la croix à 19:00. 
Prédicateur père Charbel Geagea 

7. Samedi 17 février, soirée Saint Valentin 

8. Vendredi 23 février, 2eme vendredi du carême, prière et procession de la croix à 19:00. 
Prédicateur père Pierre Abou Zeidan 

9. Mercredi 28 février , soirée biblique à St David à 19:00 

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Horaires recommandés 

 Tous les dimanches à 12:00 

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

 Ce dimanche 04 février 2018, la messe sera offerte à l’intention de: 

1. Anwar Awad pour le 40eme jour à la demande de sa fille Nada Awad et 
la famille. 

2. Dominique et Angel Hedo à la demande de leur fille Rita Hedo et la 
famille 

3. Latife Aoun pour le 40eme jour à la demande de sa fille Antoinette et la 
famille 



تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنننة:  

الميالد المجيد، الدنح أو النطنطناس، الصنوم 

الكبير، اآلالم والموت والقيامة، العنننصنرة، 

شنهنرا ،  21الصليب. تسّمى سنة ألنّها تدوم 

من أّول أحد من تشرين النثنانني حنتّنى  خنر 

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، وتنأخنذ 

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 االعنداديّنة؛  حياته: التجّسد بدء 

حياته العلنيّة في الصوم وبشارة ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصلينب والنقنينامنة، وإرسنال 

 الروح القدس على الكنيسة الناشئة وانتشارها، وترقّب عودة المسيح بالمجد في نهاية األزمنة. 

 سنة طقسيّة مقّدسة للجميّع!

 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 أخنلنينا ذاتنك، واحنتنمنلنا الصنلنب 
واآلالم، وألجل حبِّّك بذل الشهداء ذواتنهنم قنربناننا ، نشنكنرك 

 .على فدائك وخالصك المجيد
 

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

نسألك 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.  مين.

 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        



 

Prochains évènements dans notre Paroisse 



 

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 



 

شاب ترك الصالة كان عائدا  من رحلة، و فجأة رأى مسبحة على األرض، و كانا أّول ردّة 
 فعل له أن يتركها ويتابع سيره.

ال يمكنني أن أردّها لصاحبها، “لكن حبّه الدفين لمريم العذراء منعه من ذلك، فالتقطها وقال: 
”.سأعطيها لمريم العذراء، و سأضعها عند هيكل العذراء في أول كنيسة أصادفها  

أتُل “وبالفعل دخل أّول كنيسة، وعندما وصل إلى هيكل العذراء، سمع صوتا  داخليا يقول له: 
”.المسبحة قبل أن تضعها على الهيكل وتذهب  

وبعدما صلّى المسبحة، تأثّر جدا ، وشعر بصوت يدعوه إلى الكهنوت. فّكر كثيرا، ثم قبل 
 الدعوة وأصبح كاهنا .

ومنذ يوم رسامته، كان يتلو المسبحة التي وجدها في الطريق بتقوى كبيرة ألنها كانا السبب 
 في رجوعه الى هللا وفي وصوله الى ّسر الكهنوت.

وبعد بضع سنوات، عيّنه األسقف مسؤوال عن مستشفى. كان يزور المرضى يوميا و يصلي 
 لمن يطلب منه ذلك.

”.ال تكلّمني عن هللا فأنا ملحد“دخل يوما غرفة مريض، وما إن ر ه المريض حتى قال:   
حسناَ سأتلو اليوم “حاول الكاهن ان يُكلّم المريض بلطف، لكن المريض رفض، فقال الكاهن: 

”.المسبحة عن نّيتك  
”.مسبحة“ال أريد أن اسمع كلمة “أجاب المريض:   

”.لكن صالة المسبحة ال يمكن االّ أن تفيدَك“أجاب الكاهن:   
”.بل هي سبب شقائي وتعاستي“أجاب المريض:   

؟”كيف“قال الكاهن:   
عندما كنا صطيرا ، كنا أصلّي المسبحة مع ”… اسمع قصتي مع المسبحة“أجاب المريض: 

 والدتي كّل يوم.
 وعندما كبرت، ذهبا الى المدينة، فعملا فيها.

 وهناك تعّرفا على رفقاء سوء أبعدوني عن هللا وعن الصالة.
 ويوما  ما استدعوني الى القرية حيث كانا تسكن والدتي، ألنها كانا على فراش الموت.

 وهناك َطلَبْا مني وعدا  أن أصلي ولو قِّسما  من المسبحة كل يوم.
خجلا منها ووعدتُها، عندئذ أعطتني والدتي مسبحتها التي كانا تصلي بها منذ سنين، 

تخلّص من هذه “وعندما كنا في طريق عودتي الى المدينة، همس الشيطان في قلبي قائال : 
”.المسبحة اللعينة، وارمها على األرض  

 رميتها، ومنذ ذلك اليوم لم أعرف طعم الراحة، ال بل أشعر أني أصبحا ملعونا .

تأثر الكاهن وسأل المريض عن السنة وعن الشهر الذي حصل فيه ذلك، ثم أخرج المسبحة 
”.هل سبق ورأيا هذه المسبحة؟“من جيبه وسأل المريض:   

انظر، المسبحة التي كانا سبب “فقال الكاهن: ”. بل هي مسبحة والدتي“فصاح المريض: 
تعاستك كانا سبب سعادتي، ألنها هي التي قادتني الى الكهنوت. خذها وابدأ من جديد حياة 

…”.سعيدة هنيئة  

 قّصة روحيّة



 
 لألرض أم للسماء

 
كما السارق، أتى الموت على لعازر والطنّي، فحملا المالئكة األّول 
ل الفقير إلى حيث كان ينظر  إلى حضن إبراهيم أّما الثاني فدُفِّن. ُحمِّ

ويتمنّى: إلى أرض الّرحمة والخير، إلى منبع الحّب والشبع الّذي 
  لطالما تمنّاه وأغمض عينيه على الحلم به.

ط له أو يدري به من عند هللا فطمره  لقد أتاه ما كان ينقصه دون أن يخّطِّ
ا. ا وتكرار   وعّوض عليه قسوة اإلنسان الّذي لم يكترث له وهّمشه مرار 

أّما الطنّي فبقَي حيث تعلّق قلبه، حيث ألصقته األرض بترابها، تلك 
الجشعة، تلك الّتي تُنسي اإلنسان إنسانيّته وتُعمي بصيرته عن حاجة 

النفس الحقيقيّة، فال يعد يرى سوى ما تطلبه رغباته حتّى النزوة، 
وينسى أّن نفسه الّتي ال تزال طفلة  في الحّب وقاصرة في المشاركة 

وجاهلة في الرجاء، تحتاج إلى نبضات قلبه الدافئة في كّل الكيان 
والمفاصل كي تكبر وتنمو صحيحة  حتّى إذا ما بلطا ُزفَّا عروس ا إلى 

حّب اآلخر لتسكب فيه فرح العطاء من كّل نوع، وتنظر وإيّاه )هي 
وكّل ق خرق بحاجٍة إليها( إلى الهدف عينه: سكنى العلّي في عمق 

 أعماق اإلنسان.
 

اليوم ونحن ما زلنا أحياء، دعونا نخرج من سجن ذاتيّتنا وندخل عالم 
الفقراء قبل أن ننتهي في القبر، فنجد أنفسنا مجّردين من كّل ما كنّا 

نتطنّى به، وقد فقدنا العّز والجاه والشبع، وأصدقاء المناسبات والوالئم 
والمصالح؛ ويكون قد فات األوان على إكتشاف قيمة الحّب والرحمة، 
وتكون األرض قد تشبّثا بنا وإنتزعا منّا فرصة التنعم بلقيا العريس 

 الّذي ينتظر. فلنعطِّ إذ ا ما لألرض لألرض وما للسماء للسماء.

 كلمة أبونا شربل



 
 لألرض أم للسماء

 
كما السارق، أتى الموت 

على لعازر والطنّي، فحملا 
المالئكة األّول إلى حضن 

إبراهيم أّما الثاني فدُفِّن. 
ل الفقير إلى حيث كان  ُحمِّ
ينظر ويتمنّى: إلى أرض 
الّرحمة والخير، إلى منبع 
الحّب والشبع الّذي لطالما 
تمنّاه وأغمض عينيه على 

  الحلم به.

 

Nos Sponsors 



 
 لألرض أم للسماء

 
كما السارق، أتى الموت 

على لعازر والطنّي، فحملا 
المالئكة األّول إلى حضن 
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