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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 

5ème Dimanche après la Résurrection 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 2:10-1 

Évangile: Saint Mathieu 21:19-15 

La triple question que Jésus pose à pierre 
répond au triple reniement de Pierre au 
cours de la Passion de Jésus. Pierre, le pas-
teur des pasteurs, est lui aussi un pécheur 
pardonné. Jésus lui confie l’Église entière. 
Est-ce que tu m’aimes ? C’est la première 
condition pour être pasteur dans l’Église. 
 
Le dialogue entre Jésus et Pierre exprime 
ce qu’être chrétien veut dire. Chaque jour, 
Jésus nous demande si nous l’aimons d’une 
manière spéciale et exclusive. Est-ce que tu 
m’aimes plus qu’eux ? Comme Pierre, 
nous répondons oui malgré nos faiblesses; 
alors Jésus nous invite à nouveau à le 
suivre par amour et à partager avec Lui la 
responsabilité du peuple de Dieu. Il 
n’existe pas de meilleur moyen de suivre 
Jésus que de renoncer à notre vie pour sa 
mission. 
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 األب عبدو بدوي

 

ووظتفسير أيقونة "  "  سووّ يسوذ ملت يعي ع ر

 األب عبدو بدوي

 

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر مع 

حامالت الطيب والمالك المتشح بياضاً. اعتمدناها 

ألنها أكثر واقعية وإنجيلية. أما الهبوط إلى الجحيم 

فتأتي الحقاً واستعملت في التقليد السرياني بعد 

 القرن الثالث عشر. 

 "  امقيومة ام جيدةتفسير أيقونة "



 

   اليوم األول:ميرم المصرية التائبة
   اليوم الثاني:الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيه

   اليوم الثالث:البابا اسيدوروس أسقف أشبيلية
   اليوم الرابع:الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوس

   اليوم الخامس:القديس روبرتوس
   اليوم السادس:افتيخيوس بطريرك القسطنطينية

   اليوم السابع:فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوس
   اليوم الثامن:الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكوني السابع

   اليوم التاسع:القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس األول
   اليوم العاشر:القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروت

   برحوفيوس  اليوم الحادي عشر:الشهيد أنتيبا األنبا
   اليوم الثاني عشر:الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوس

   اليوم الثالث عشر:البار زوسيما
   اليوم الرابع عشر:أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوس

   اليوم الخامس عشر:سابا الشهيد والبابا سوتيروس
   اليوم السادس عشر:البارة أناسيما
   اليوم السابع عشر:البابا أغابيتوس

   اليوم الثامن عشر:البارة تاسيا التائبة
   اليوم التاسع عشر:البار تيمون الشماس

   اليوم العشرين:البار نتنائيل الناسك
   اليوم الحادي والعشرون:البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتول

   اليوم الثاني والعشرون:القديس تاودورس السيكاوي
   اليوم الثالث والعشرون:القديس جرجس الشهيد
   اليوم الرابع والعشرون:القديس سابا قائد الجيش

   اليوم الخامس والعشرون:مرقس االنجيلي
اليوم السادس والعشرون:الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس 

   األول
   اليوم السابع والعشرون:القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليم

   اليوم الثامن والعشرون:الشهيدين ياسون وسوسيبتروس
   اليوم التاسع والعشرون:القديسة كاترينا السيانية

   اليوم الثالثون:القديس يعقوب الرسول

  نيسون شور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

19 et 22 avril 2018:  894 $ 

1. Avis aux couples qui se marient prochainement: Samedi 28 
avril 2018, sessions de préparation au mariage de 9:30 à 14:00, à 
la Cathédrale Saint Maron (10755, Avenus Saint Charles, Mon-
tréal, QC, H2C 2M1) 

 

Horaires et intentions des messes  

Horaires recommandés 

• Tous les dimanches à 12:00 

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

• La messe de ce Dimanche est à l’intention de  

1. Antonios Salim et son fils Adel offerte de sa femme Laure et la 
famille. 

2. Georges Bisaili offerte de sa nièce Carla Lteif El Melkie et sa 
famille. 

3. Joseph Chamoun et sa femme Samira Dagher et leur fils Mar-
wan ainsi que Samira Chamoun offerte de Khouloud Khoury et 
Woujoud Chamoun-Kach 

4. Raymonda et Elias Mattar offerte de leut fils Joe et la famille. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمل السنة الطقسيّة سبعة أزمنة: الميالد المجيد، الدنح أو الغطغطغاس، الصغوم الغكغبغيغر، ا الم 

شغهغراً، مغن أّول أحغد مغن  12والموت والقيامة، العنصرة، الصليب. تسّمى سنة ألنّغهغا تغدوم 

تشرين الثاني حتّى آخر أحد من تشرين األّول؛ وتسّمى "طقسيّة" ألنّها لغيغتغورجغيّغة، أي تغدور 

حول سّر المسيح، شمس العالم، لتستمدّ منه النور والحرارة والحياة لغنغفغوس الغمغ،مغنغيغن، كغمغا 

تدور األرض حول الشمس، في السنة الشمسيّة، وتأخذ منها نورها وحرارتها باعثة الحياة فغي 

 كائناتها.

السنة الطقسيّة مجموعة محّطات مقّسمة على ا حاد واألسابيع التالية، وتتناول سغّر الغمغسغيغح  

في مختلف أطوار حياته: التجّسد بدًءا من محّطاته االعداديّة؛ حياته العلنيّة في الصوم وبشغارة 

ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الغرو  الغقغدس عغلغى 

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

 !سنة طقسيرة مقدرسة متج يعر 

 امسنة امطقسيرة ام وّونية وأحد تقديس وتجديد امبيعة



 5 Mai 2018 

La Première Communion à 13:30 – Marie Reine de la Paix 

 6 Mai 2018 

Vente de Valise à 13:00 — Marie Reine de la Paix 

 20 Mai 2018 

Messe de la Pentecôte avec les latins à 11:00 

Marie Reine de la Paix 

 26 Mai 2018 

Messe des Défunts à 16:00 – Cimetière de Laval 

 26 Mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 Mai 2018 

Messe de Clôture du mois de Marie et Procession Mariale à 12:00pm 

Dîner Karawi à 13:30 – Marie Reine de la Paix 

Prochains évènements dans notre Paroisse(1) 



 1 Juillet 2018 

 8 Juillet 2018 

Messe Inaugurale et Cocktail à 12:00 – Saint David 

 24 Août 2018 

Soirée des Dames à 20:00 

 25 et 26 Août 2018 

Camp Familial — Terre de Saint-Charbel 

Soirée de Couples á 7:00pm 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(2) 



 15 et 16 Septembre 2018 

Fête de Saint-Jean l’Apôtre 

15 Septembre 2018 – Fête des Jeunes Apôtres 

16 Septembre 2018 – Messe Solennelle 

                                   Dîner Paroissial –Lordia 

 

 28 Septembre 2018 

Visite du Patriarche à 16:00 – Saint David 

Gala à 19:00 – Château Royal 

 

 21 et 28 Octobre 

Exposition Artisanale “Min Tourasna” 

 

 3 Novembre 2018 

Soirée de Couples á 7:00pm 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(3) 



 
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      

 Coordonnées des responsables des comités 



 صالة االبانا 

 

دخلت إحداهن إلى الكنيسة للصالة كعادتها و جلست على احد مقاعد الكنيسة و ابتدأت بالصالة: أبانا الذي في 
 السموات..

 و هنا سمعت صوتا يقول لها نعم أنا هو ماذا تريدين؟
 قالت بذعر أنا هنا ألتلو الصالة الربانية

 فقال لها: اعرف فانا أراك تأتين كل يوم على أية حال أكملي الصالة..
 تابعت السيدة صالتها: ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض.

أحقا تريدين مشيئتي أن تتم على األرض؟” و هنا قاطعها مرة أخرى قائال:   
 فكيف إذا ال تهتمي لها في حياتك و تفعلين مشيئتك أنت طوال الوقت بال مباالة؟..

…أكملي الصالة لنرى  

 رفعت السيدة عينيها و قالت بنبرة حزن: الحياة مليئة بالمطريات و من الصعب الوقوف أمامها !
”مليئة بالمطريات نعم و لكن لم تطلبي معونتي قط..“ –  

 أكملي..
”خبزنا كفافنا أعطنا اليوم“و أخذت تكمل الصالة:   

ولماذا كنت تتذمرين بسبب معيشتك و تعترضين على ما عندك كل يوم دون ” و هنا قاطعها مرة أخرى قائال: 
 رفع شكر بسيط ألجل خبزك اليومي الذي لم ينفذ قط؟

 أكملي الصالة..

”اغفر لنا ذنوبنا كما نطفر نحن أيضا للمذنبين إلينا“أكملت السيدة الصالة و هي متفكرة بكل هذه األمور :   
متى أخر مرة غفرت ألخيك أو جارتك أو زميلتك في العمل ؟” و هنا أيضا قاطعها مجددا:   

 لماذا تطلبين الطفران و أنت لم تطفري؟ أنا أرسلت ابني الوحيد ليمت بدال عنك على الصليب غفرانا لخطاياكي
…أما أنت فلم تطفري  
 أكملي الصالة..

”و ال تدخلنا في تجربة” أكملت السيدة و الدموع ابتدأت تترقرق في عينيها   
أنا لم أدخلك في تجربة قط! أنت من كان يركض إليها ألنك كنت تقومين بما تمليه عليه إرادتك.“  

 لم تفكري يوما قط باستشارتي أو حتى طلب إرادتي في حياتك.
 أكملي الصالة..

”بل نجنا من الشرير الن لك الملك و القوة و المجد من ا ن و إلى األبد آمين“ –  
لقد نجيتك من شرور كثيرة و لكنك كنت مشطولة بأمور الحياة فلم تعيريني اهتمامك و لم تالحظي محبتي لك.“  

 يا ابنتي الصالة هي اتصالك الشخصي بي..
 وعندما تأتي إلي لتصلي تكون إذني صاغية لصالتك عندما تكون نابعة من القلب.

”الصالة هي شركة معي و ليس فرض. فال ترددي كلمات ال تفهمي معناها أو تعنيها من كل قلبك.  

 و هنا ابتدأت السيدة بالبكاء و رفعت عينيها نحو الصليب المعلق على حائط الكنيسة
 و قالت أشكرك أبي السماوي ألنك فتشت عني مرتين:

 مرة بموت ابنك على الصليب و مرة أخرى بجذبي إليك. اغفر لي أبتي و اقبلني ابنة لك.
خرجت السيدة من الكنيسة و هي واثقة بان أبوها السماوي راض عن صالتها البسيطة هذه ألنها كانت نابعة من 

 القلب!

“ ”وحين و تصتون ال تكرّوا امكالم بوطال كوألمم. فإنوم يظنون أنه بكثرة كالموم يُسلجوب موم  
8 – 7: 6ملى   

 قصرة ّوحيرة



 

  في هذا األحد المبارك، نتوقّف، في قدّاسنا، على تأسيس الكنيسة وبنيانها.
لقد قرأنا إنجيل يوحنا وسمعنا كيف سأل يسوع بطرس إن كان يحبه أكثر مما 

  أحبه سائر التالميذ حتى يكل اليه رعاية الكنيسة.
ة  ربّما هذا هو نداء يسوع األخير حيث يطر  الس،ال ثالث مرات وفي كّل مرَّ
يكل اليه نموذجاً من الرعاية: النعاج والحمالن والخراف.، أي رعاية القطيع 

 بكامله.

 
وهنا نفهم أن محبة المسيح هي في أساس الرعاية الحقيقية والصادقة للقطيع. 

فالمحبّة هي في أساس الرسالة وهي في أساس كّل مس،ولية مهما كانت صطيرة 
أم كبيرة. على صخرة المحبة تبنى كنيسة المسيح وعلى بطرس الصخرة تتأسس 

ل المفاهيم فالرئيس  الكنيسة بسلطان المحبة. المحبة أساس الرئاسة ألنها تبدِّّ
بالمحبة يصبح الخادم واألول يصبح ا خر ومن يريد أن يكون عظيماً عليه أن 

 يبذل نفسه ويموت عن ا خرين...
إّن بطرس الذي ُطلَِّب منه ثالث مرات أن يكون الراعي ال يمكن إال أن يكون في 

خّط ذاك الذي أحبنا قائالً: "ما من حّب أعظم من أن يبذل اإلنسان نفسه عن 
 أحبائه".

 كلمة أبونا شربل
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Nos Sponsors 


