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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 

Dimanche de la Pentecôte 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 2:21-1 

Évangile: Saint Jean 14:20-15 

Cinquante jours après Pâques, nous voici parvenus 

à la fête de la Pentecôte. Tout au long de cette pé-

riode, nous avons fêté Jésus ressuscité, vainqueur 

de la mort et du péché. Il nous ouvre un passage 

vers ce monde nouveau qu’il appelle le Royaume de 

Dieu.  

 

À ce moment-là, tout est changé dans le cœur des 

apôtres. La peur qui les paralysait est emportée. Ils 

se mettent à proclamer les merveilles de Dieu de-

vant ceux-là même qui ont fait mourir le Christ sur 

une croix. La première de ces merveilles, c’est l’an-

nonce de Jésus mort et ressuscité. Et ce qui est ex-

traordinaire, c’est que chacun les entend dans sa 

propre langue. C’est une manière de dire que 

l’Évangile est pour tous, quel que soit leur pays. Il 

doit être annoncé à toutes les nations. C’est en vue 

de cette mission que l’Esprit Saint leur est donné. 
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+ Comité Spirituel et Liturgique  
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 األب عبدو بدوي

 

ووظتفسير أيقونة "  "  سووّ يسوذ ملت يعي ع ر

 األب عبدو بدوي

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم 

والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. العذراء تتوسط 

الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها 

الرسل في وقفة تذكارية. الجميع تحت قوس 

السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، 

ويخرقه الروح بشكل حمامة تتوزع السنة ناٍر فوق 

الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها 

اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية 

 تفسير أيقونة "أحد امعنصرة" 



 

 

   اليوم األول :تذكار النبي إرميا
   اليوم الثاني:القديس اثناسيوس أسقف االسكندرية

   اليوم الثالث:تذكار اكتشاف الصليب في أورشليم وتذكار الشهيدين تيموتاوس وزوجته مورا
   اليوم الرابع:القديسة مونيكا والدة أغوشطينوس

   اليوم الخامس:الشهيدة ايريني
   اليوم السادس:الشهيدين فيتالي وزوجته فالريا
   اليوم السابع:القديس انطونيوس أسقف فلورنسا

   اليوم الثامن:البار أرسانيوس الناسك
   اليوم التاسع:آشعيا النب وتذكار المجمع المسكوني الخامس وهو القسطنطيني الثاني

   اليوم العاشر:القديس سمعان الرسول
   اليوم الحادي عشر:الشهيد فنطيوس

   اليوم الثاني عشر:القديس ابيفانوس أسقف قبرص
   اليوم الثالث عشر:القديس جرمانوس بطريرك القسطنطينية

   اليوم الرابع عشر:الشهيد بونيفاسيوس ورفاقه
   اليوم الخامس عشر:سيدة الزروع

اليوم السادس عشر:مارعبدا ورفاقه الشهداء وتذكار القديس اجناديوس بطريرك 
   القسطنطينية

   اليوم السابع عشر:األنبا سرابيون
   اليوم الثامن عشر:الشهيد تاودوسيوس والشهيدات السبع وتذكار األنبا بساريون العجائبي

   اليوم التاسع عشر:الشهيدين فيالتاروس وكيرياكي وتذكار البار أمون الناسك
   اليوم العشرين:القديس برناردوس السياني
   اليوم الحادي والعشرون:القديسة هيالنة
   اليوم الثاني والعشرون:الشهيد باسيليوس

   اليوم الثالث والعشرون:القديس ميخائيل أسقف سينادا في فريجيا وتذكار البار طوبيا الرحوم
   اليوم الرابع والعشرون:القديس سمعان العمودي الكبير تلميذ مار مارون

   اليوم الخامس والعشرون:القديسة باسيال الشهيدة والشهيدين ألوتاريوس وأمه
   اليوم السادس والعشرون:كاربوس تلميذ بولس الرسول وتذكار القديس فيليبس دي نيري
   اليوم السابع والعشرون:الشهيدين تاودورا وديدموس وتذكار البابا يوحنا األول الشهيد

   اليوم الثامن والعشرون:الشهيدة أليكوندا
   اليوم التاسع والعشرون:الشهيدة تاودوسيا الشهيدة

   اليوم الثالثون:البابا فيليكس األول
   اليوم الحادي والثالثون:الشهيد هرمياس وتذكار البارة بطرونلّة.

  أيوّ شور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

 10 et 13 mai 2018:  955 $ 

 

1. 20 Mai 2018, Messe de la Pentecôte avec les latins à 11:00 

Marie Reine de la Paix 

 

2. 26 Mai 2018: 

• Messe des Défunts à 16:00 – Cimetière de Laval 

• Procession Mariale et une messe de 19:30 à 21:00 - Notre Dame 
de Lourdes à Rigaud. 

 

3. 27 Mai 2018, Messe de Clôture du mois de Marie et Procession 

Mariale à 12:00pm – Marie Reine de la Paix 

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

Horaires 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 أزمنة: الميالد المجيد، الدنح أو الغطغطغاس، الصغوم الغكغبغيغر، ا الم 

شغهغرا ، 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  

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

ملكوت هللا؛ الفداء وسّر الفصح بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الغروح 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



 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 

 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(1) 



 26 Mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 Mai 2018 

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

Prochains évènements dans notre Paroisse(2) 



 9 Juin 2018:  

Vente de garage - Marie Reine de la Paix 

 

 1 Juillet 2018 

 8 Juillet 2018 

Messe Inaugurale et Cocktail à 12:00 – Saint David 

 18 Août 2018 

Camp Familial — Terre de Saint-Charbel 

 24 Août 2018 

Soirée des Dames à 20:00 

Prochains évènements dans notre Paroisse(3) 



 

 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 17:00 – Saint David 

Gala à 19:00 – Château Royal 

 

 21 et 28 Octobre 

Exposition Artisanale “Min Tourasna” 

 

 3 Novembre 2018 

Soirée de Couples á 19:00 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(4) 



 
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 



 

 لماذا شككت؟! 

يحكى أن رجال من هواة تسلق الجبال، قرر تحقيق حلمه في تسلق أعلى جبال 
 العالم وأخطرها.

وبعد سنين طويلة من التحضير وطمع ا في أكبر قدر من الشهرة والتميز، قرر 
 القيام بهذه المطامرة وحده.

 وبدأت الرحلة كما خطط لها ومعه كل ما يلزمه لتحقيق حلمه.
مرت الساعات سريعة ودون أن يشعر، فاجأه الليل بظالمه وكان قد وصل 
تقريب ا إلى نصف الطريق حيث ال مجال للتراجع، ربما يكون الرجوع أكثر 

صعوبة وخطورة من إكمال الرحلة و بالفعل لم يعد أمام الرجل سوى مواصلة 
طريقه الذي ما عاد يراه وسط هذا الظالم الحالك و برده القارس وال يعلم ما 

 يخبأه له هذا الطريق المظلم من مفاجآت.
وبعد ساعات أخرى أكثر جهد ا وقبل وصوله إلى القمة، إذ بالرجل يفقد اتزانه 
ويسقط من أعلى قمة الجبل بعد أن كان على بُعد لحظات من تحقيق حلم العمر 
أو ربما أقل من لحظات! وكانت أهم أحداث حياته تمر بسرعة أمام عينيه وهو 

 يرتطم بكل صخرة من صخور الجبل.
وفي أثناء سقوطه تمسك الرجل بالحبل الذي كان قد ربطه في وسطه منذ بداية 
الرحلة ولحسن الحظ كان خطاف الحبل معلق بقوة من الطرف ا خر بإحدى 

صخور الجبل، فوجد الرجل نفسه يتأرجح في الهواء، ال شئ تحت قدميه سوي 
فضاء ال حدود له ويديه المملوءة بالدم، ممسكة بالحبل بكل ما تبقى له من عزم 

 وإصرار.
وسط هذا الليل وقسوته، التقط الرجل أنفاسه كمن عادت له الروح، يمسك بالحبل 

 باحث ا عن أي أمٍل في النجاة. وفي يأس ال أمل فيه،
إلهي، إلهي، تعالى أعنّي! –صرخ الرجل:   

”ماذا تريدنى أن أفعل؟؟“فاخترق هذا الهدوء صوت يجيبه:   
أنقذني يا رب!! –  

”أت،من حق ا أني قادٌر علي إنقاذك؟؟“فأجابه الصوت:   
بكل تأكيد، أؤمن يا إلهي ومن غيرك يقدر أن ينقذني؟! –  
”إذن، اقطع الحبل الذي أنت ممسٌك به!“ –  

وبعد لحظة من التردد لم تطل، تعلق الرجل بحبله أكثر فأكثر. وفي اليوم التالي، 
عثر فريق اإلنقاذ علي جثة رجل على ارتفاع متر واحد من سطح األرض، 
ا. متر واحد فقط من سطح األرض!!   ممسك بيده حبل وقد جمده البرد تمام 

 قصرة ّوحيرة



 
وَح القُدُس"، هكذا  "كما أَرَسلَني ا ب أُرِسلُكم أَنا أَيضا ... ُخذوا الرُّ

( إن حلول الروح القدس الذي تّم مساء ٠٠. ٠٢، ٠٢يخبرنا يسوع )يو 
القيامة يتكّرر في يوم العنصرة، تعّززه ظهورات خارجيّة فائقة العادة. 

، ٠٢في مساء الفصح ظهر يسوع للرسل ونفخ فيهم روحه )را. يو 
(؛ في صباح العنصرة تّم حلول الروح القدس بشكل قوي، كريح ٠٠

عاصفة تضرب جوانب البيت وتدخل عقول وقلوب الرسل. وبالتالي 
نال ه،الء طاقة دفعتهم ليعلنوا حدث قيامة المسيح بلطات عديدة: 

وحِ القُدس، وأَخذوا يتكلَّموَن بِلُطاٍت َغيِر لُطَِتِهم،  "فامتأَلُوا َجميع ا ِمَن الرُّ
وُح القُدُُس أن يَتََكلَّموا" )أع  (. وكانت ٤، ٠على ما َوَهَب لُهُم الرُّ

حاضرة معهم مريم، أم يسوع، التلميذة األولى، كانت بينهم كأّم الكنيسة 
الناشئة. كانت بسالمها وابتسامتها وبأمومتها ترافق فرح العروسة 

 الشابة كنيسة يسوع. 
 
إن كلمة هللا، ال سيما اليوم، تقول لنا إن الروح يعمل في األشخاص  

والجماعات الذين امتألوا منه، وجعلتهم قادرين على استقبال هللا كما 
كان ا باء القديسين يعلنون. وماذا فعل الروح القدس عبر هذه القدرة 

يجدّد (، ٢١، ٢١)يو  يرشد إلى الحق كّلهالجديدة التي وهبها لنا؟ إنه 
(. يرشد، ٠١ -٠٠، ٥)غال  ويعطي ثماره) ٢٢١)مز  وجه األرض

ا.  يجدد، ويعطي ثمار 
بفضل الروح القدس الذي أفيض فيهم قد فهموا "الحق كلّه"؛ أي أن 
موت يسوع ليس انهزامه وإنما التعبير األسمى لمحبة هللا، محبة 
تنتصر في القيامة على الموت وترفع يسوع كالحي والرب، فادي 

اإلنسان، رب التاريخ والعالم. وهذا الواقع الذي هم شهود عليه يصبح 
  .البشرى السارة التي ينبطي إعالنها للجميع

 كلمة أبونا شربل
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Nos Sponsors 


