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Équipe  Administrative:  
Mme Salma Abboud, Secrétaire 

M. Ghazi Zeidan, Trésorier  
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11075 Boul.Gouin Ouest,  
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CP 43555,Roxboro,  

D.D.O, QC, H8Y 3P4, Canada. 
 

Adresse électronique: 
www.paroissestjeanlapotre.ca 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

administration@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone  

438.880.8282 
 

Facebook: 
Paroisse Saint Jean L’Apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

2ème Dimanche de la Pentecôte 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 11:36-25 

Évangile: Saint Mathieu 28:20-16 

La vie de tout homme se situe dans un triangle 

avec, pour les trois sommets, le « ce que je 

veux », le « ce que je peux » et le «ce qui s’im-

pose à moi »… L’enjeu de notre vie consiste à 

savoir évoluer sur ce triangle. Souvent en nos 

premières années, nous nous effor- çons de 

faire grandir le « ce que je peux » mais notre 

vie se joue toujours dans notre capacité à sa-

voir concilier le « ce que je veux » et le « ce 

qui s’impose à moi ». C’est le lieu de l’inven-

tion véritable de nos vies, la signature de 

notre réponse. Lors de son adresse finale à ses 

disciples, Jésus balaie pour eux ce triangle de 

vie. Découvrons l’appel sur notre manière d’ê-

tre que nous y lance le Seigneur. 
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+ 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) 

+ Comité de la catéchèse 
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+ Comité des Jeunes  

Mme. Rita Tayar (514.242.2696) 

+ Comité des Dames 

Mme. Leila el Heibe Gros (514.777.7733) 

+ Comité sociale et relations publiques  

Mr. Ghazi Zeidan (514.755.6605) 

+ Comité de Charité  

Mme. Grace Farah Ghanem (514.699.0303) 

+ Scouts St jean l’apôtre 

Mme. Maya Zarife (514.209.6292) 

+ Comité de la famille 

Mme Remonne Abboud 

 األب عبدو بدوي

 

ووظتفسير أيقونة "  "  سووّ يسوذ ملت يعي ع ر

 األب عبدو بدوي

أيقونة الثالوث هذه تعود بنا إلى المقهوم الالهوتي 

المشرقي النبثاق االبن والروح من اآلب بشكل 

عامودي. انها معاكسة لما اعتدناه في القرون 

ر اآلب بشكل  الثالث األخيرة، حيث يصوَّ

عامودي. أنها معاكسة لما اعتدناه في القرون 

ر اآلب كشيخ عجوز.  الثالث األخيرة، حيث يصوَّ

صورة االب معبّر عنها بظهور يد الخالق 

)الخيروفانيا( الذي سمعنا صوته ولم نره إال 

 "  امثوموث األقدظتفسير أيقونة "



 

 

   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   

 17 et 20 mai 2018:  361 $ 

 

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. 

 

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) 

 Messe à l’intention de Carole Choucair offerte de sa mère et la fa-
mille 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

شغهغرا ، مغن أّول أحغد مغن  21والموت 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 اآلحاد 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



 

 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 & 8 Juillet 2018 

Messe Inaugurale et Cocktail à 12:00 – Saint David 

Prochains évènements dans notre Paroisse(3) 



 18 Août 2018 

Camp Familial — Terre de Saint-Charbel 

 24 Août 2018 

Soirée des Dames à 20:00 

 

 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 



 

سامح رجل تقي كان يقضي اوقاتا كثيرة في غرفته متأمال كالم يسوع. خاصة هذه الكلمات 
”احمل صليبك واتبعني“ التي تقول   

ذات مساء كان يفكر ويفكر حتى قرر أن يخرج حامال هذا الصليب أمام كل الناس من شروق 
 الشمس حتى مطيبها، ليعلمهم بأنه يحب وي،من بيسوع غير مبال بما سيقولنه له.

في صباح اليوم التالي قام بأخذ صليب كبير وثقيل كان مركونا في إحدى زوايا مخزن بيته. 
حمله على كتفيه وخرج به سائرا في الشوارع واألزقة، حيث شاهده جمع كبير من الناس. 
وسمع من بعضهم كلمات مهينة، وسمع قهقهات وضحكات واستهزاءات البعض األخر. 

وغيرهم ينظرون وال يدركون ما الذي يفعله هذا الرجل. لكنه لم يأبه بكل هذا وأصر على 
 إكمال مشواره إلى حين غروب الشمس والعودة إلى البيت.

 فجأة سمع صوتا يناديه:

يا رجل.. يا رجل.. هل لك أن تساعدني؟؟ استدار سامح إلى الجهة التي أتى منها الصوت، 
وإذا به يرى امرأة مسنة تطلب منه أن المساعدة في نقل حاجياتها إلى شقتها في الطابق 

 السادس ألنها ال تقوى على ذلك.

 أجابها سامح وهو منزعج:

أما ترينني احمل صليب المسيح الثقيل؟ هل تطلبين مني ترك ما هو ليسوع ألنقل أغراضك 
 الخفيفة هذه إلى شقتك؟؟!!!

في نفس اللحظة مر رجل من جانب سامح وما أن شاهد المرأة المسنة حتى اتجه نحوها طالبا 
منها السماح له بنقل حاجياتها إلى شقتها )ألنه أدرك بان هذه الحاجيات ثقيلة على امرأة في 

 سنها(.

 فابتسمت المرأة المسنة في وجه سامح وقالت له:

إذا أردت حمل صليب المسيح فاحمل أثقال اآلخرين الن المسيح لم يحمل ثقله الشخصي بل 
 حمل ثقلك أنت وثقلي عندما سار إلى الجلجثة ليصلب.

 إخوتي وأخواتي كم مرة نتشبث بكالم اإلنجيل حرفيا وننسى هدفه ومعناه روحيا؟

 ادعوكم اليوم لنفكر كيف يمكننا حمل ذلك الصليب ؟

 هل الصليب بالنسبة لنا مجرد خشبة أو قطعة ذهبية معلقة على صدورنا ؟

 أم هو رمز يدفعنا للتضحية والفداء والعطاء المجاني إلى أخر لحظة من حياتنا ؟

ولكم ان تختاروا صليبكم كما تريدون.… كما فعل ربنا الفادي يسوع  

 لينور الرب طريقنا

 وليساعدنا في حمل صلباننا

ة ّوحيرة  قصر



 

 يال يا شباب...

 إجا الوقت يلي صرتو مس،ولين عن نشر الملكوت.

 هيك يسوع قال للتالميذ، يلي هني أساس إيماننا.

اليوم عم بيقول لكل واحد منا روحو خبروا العالم كلو عن شو بتعرفوا عن ملكوت هللا. يسوع   

اليوم يسوع بيقول لكل واحد منا انت مس،ول عن انو تخبر الكون انو يسوع حاضر مع 

 البشرية.

 روحو عمدوا الناس يعني روحو عطوا الناس هوية جديدة ومعنى جديد لحياتن.

 انو نعمد الناس يعني نساعدن يعرفون انن والد هللا.

 المياه والزيت هني عالمة ظاهرة لبنوة اإلنسان هلل.

يسوع ونعيش انقياء  اما الهدف من المعمودية انو نكون والد هللا وحياتنا تكون شهادة لتعاليم 

 وأنبياء بالعالم.

 هلقد هللا بيوثق فينا.

 هلقد هللا بيتكل علينا.

 هلقد يسوع عاطينا.

 واليوم بيبقى الس،ال...

 نحن عارفين قيمة حياتنا؟

 نحن واعيين على مس،وليتنا.

 هوي باقي معنا حتى نهاية العالم ونحن شو؟؟؟ يال يا شباب صار الوقت وانا متكل عليكن!!!.

 كلمة أبونا شربل



 

Nos Sponsors 



 

Nos Sponsors 



 

Nos Sponsors 


