
 Bulletin hebdomadaire                            Le 03 juin 2018 

 

Équipe Pastorale: 

Père Charbel Geagea M.L.M 

Administrateur 
 

Équipe  Administrative:  
Mme Salma Abboud, Secrétaire 

M. Ghazi Zeidan, Trésorier  
 

Adresse Postale: 
11075 Boul.Gouin Ouest,  

Montréal, QC, H8Y 1X6 

 

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 

3ème Dimanche de la Pentecôte 

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

Évangile: Saint Mathieu 14:27-21 

 

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père.  

Il s'agit moins de comprendre cet évangile comme 

une déception mais plutôt d'y entrer. Mieux : cet 

évangile doit entrer en nous. Nous devons accueillir 

cette annonce d'un Jésus retournant chez lui, chez 

son Père qu'il n'a jamais quitté, comme une fulgu-

rante apogée de notre humanité. 

Cet évangile confirme deux extraordinaires bonnes 

nouvelles : Jésus se manifeste à nous au quotidien, 

je me manifesterai à eux quand nous nous portons 

attention mutuelle, un respect mutuel. Puis il dé-

clare - et quelle joie indicible - que nous sommes sa 

résidence principale. Il vient, lui, son Père et l'Es-

prit, demeurer en nous.  L'extraordinaire nouvelle : 

nous sommes habités par un Trio qui n'est pas un 

dieu indéfini et diffus comme un «spray» répandu 

partout (François, homélie, 18 avril 2013). 
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 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:الشهيد يوستينوس
   اليوم الثاني:االنجيليون األربعة

   اليوم الثالث:البار أوتل
   اليوم الرابع:البار أريسمو والبارة ايالريا

   اليوم الخامس:الشهيدين قونن وابنه
اليوم السادس:الشهيد دوروتاوس اسقف صور والقديس ميخائيل رئيس 

   المالئكة
   اليوم السابع:البارة سوسنّة
   اليوم الثامن:الشهيد كيريال

   اليوم التاسع:الشهيدين الكسندروس وأنطونيا والشهيدة بيالجيا
    اليوم العاشر:القديس برنابا

   اليوم الحادي عشر:القديس برتلماوس الرسول
   اليوم الثاني عشر:البار أنوفوريوس

   اليوم الثالث عشر:القديس انطونيوس البادواني والشهيدة أكويلينا الجبيلية
   اليوم الرابع عشر:أليشاع النبي

   اليوم الخامس عشر:القديس باسيليوس الكبير
   اليوم السادس عشر:النبي هوشع والقديس متوديوس

   اليوم السابع عشر:عاموص النبي
   اليوم الثامن عشر:الشهيد الونديوس واألنبا ابون
   اليوم التاسع عشر:يهوذا الملقب بتداوس أو البي

   اليوم العشرين:سيلفاريوس الشهيد والشهيد زوسيموس
   اليوم الحادي والعشرون:القديس يولينوس اسقف نوال

   اليوم الثاني والعشرون:أوسابيوس
   اليوم الثالث والعشرون:الشهيدة أغريبينا وتذكار المجمع األفسسي الثالث العام

   اليوم الرابع والعشرون:ميالد يوحنا المعمدان
   اليوم الخامس والعشرون:الشهيدة فبرونيا

   اليوم السادس والعشرون:الشهيدين يوحنا وبولس
   اليوم السابع والعشرون:القديس سمصون، مضيف الغرباء

   اليوم الثامن والعشرون:البابا الون الثاني
   اليوم التاسع والعشرون:الرسولين بطرس وبولس

   اليوم الثالثون:الرسل االثني عشر

 

 حزيران شور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

 24 et 27 mai 2018:  859 $ 

 

9 Juin 2018: Vente de Garage — Marie Reine de la Paix 

 

1 Juillet 2018: Notre Paroisse déménage à Saint David - Messe à 12:00 

 

8 Juillet 2018: Messe inaugurale à 12:00 

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 الغغغطغاس، الصغوم الغكغبغيغر، اآلالم 

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 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



 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(1) 



 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(2) 



 Convention des jeunes Maronites 



 
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 



 

يحكى أن ملكا كان بين الحين واآلخر يحب أن يتحدث مع شعبه 
متخفيا.. ذات مرة اتخذ صورة رجل فقير ..ارتدى ثيابا بالية جدا 

وقصد أفقر أحياء مدينته، ثم تجول في أرقتها الضيقة واختار إحدى 
الحجرات المصنوعة من الصفيح القديم ، وقرع على بابها .. وجد 
بداخلها رجال يجلس على األرض وسط األتربة .. عرف أنه يعمل 
كناسا، فجلس بجواره وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث.. ولم تنقطع 

زيارات الملك بعد ذلك .. تعلق به الفقير وأحبه .. فتح له قلبه وأطلعه 
على أسراره .. وصارا صديقين بعد فترة من الزمن ، قرر الملك أن 
يعلن لصديقه عن حقيقته ، فقال له ، :" تظنني فقير.. الحقيقة غير 

ذلك، أنا هو الملك".. ذهل الفقير لهول المفاجأة ، لكنه ظل صامتا .. 
قال له الملك: " ألم تفهم ما أردت أن أقوله لك .. تستطيع اآلن أن 

تكون غنيا إنني أستطيع أن أعطيك مدينة، يمكنني أن أصدر قرارا 
بتعينك في أعظم وظيفة .. إنني الملك ، أطلب مني ما شئت أيها 

 الصديق "..

أجابه الفقير قائال: " سيدي لقد فهمت، لكن ما هذا الذي فعلته معي ؟ 
أتترك قصرك وتتخلى عن مجدك وتأتي لكي تجلس معي في هذا 

الموضع المظلم، وتشاركني همومي وتقاسمني أحزاني.. سيدي، لقد 
قدمت لكثيرين عطايا ثمينة، أما أنا فقد وهبت لي ذاتك.. سيدي ، 

طلبتي الوحيدة هي أال تحرمني أبدا من هذه لهبة .. أن تظل صديقي 
 الذي أحبه ويحبني .."

أيها القارئ ، تأمل معي إن ما صنعه هذا الملك مع الفقير ليس إال 
صورة باهتة جدا لما فعله ملك الملوك معك.. من أجلك، " أخلى نفسه 

اتخذ جسدا وعاش به على أرضنا،  7: 2آخذا صورة عبد " فيلبي 
وجاز في كل ما يمكن أن تجوز فيه من آالم ليتفهم معاناتك، وهكذا 
يقدر أن يعينك.." فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين " 

ثم مات بدال منك .. سفك دمه الثمين ليطهرك به من  18: 2عبرانيين 
خطاياك .. فهل بعد كل هذا ، أال تقل له من قلبك مع آساف المرنم : " 

25: 73معك ال أريد شيئا " مزمور   

 قصرة ّوحيرة



في كّل يوٍم، يتواجه اإلنسان مع أسئلٍة شتّى منها الروحّي ومنها الوجودّي ومنها العملّي، 
فيحاول جاهدا  اإلجابة عنها مستندا  إلى المنطق أو العلم أو التحليل، ولكنّه في غالب األحيان 
يصطدٌم بأفٍق مسدوٍد نظرا  لكون قسم من هذه المسائل يتخّطى، على مستوى التحليل، قدراته 
أو إمكانياته المحدودة في الزمان والمكان، خاّصة في ما يتعلّق باألمور اإليمانيّة، كالموت 

والحياة واأللم والسعادة... وهللا وتدبير هللا في الكون الّذي يختصر مار بولس وصفه في رسالة 
 اليوم بالقول:" ِحْكَمِة هللاِ الَمْحُجوَبة، الَّتي َسبََق هللاُ فََحدَّدََها قَْبَل الدُّهُوِر ِلَمْجِدنَا."

وقد يطرح المرء الس،ال التالي: لماذا يهتّز إيماننا بسرعة أمام بعض صعوبات الحياة ولماذا 
 نعجز عن بعض اإلجابات وقد سبق فخلقنا هللا على صورته ومثاله وحبانا بالفكر والمنطق؟
الواقع أن محدوديتنا تجعلنا أعجز من إجراء قراءةٍ شاملة لألحداث التي، وإن كان ظاهرها 
م،لما ، يعود ويظهر الجانب المضيء منها، على مدى األيام، حين تنجلي غيوم الحزن وشّك 

 وتشرق شمس الحقيقة ويزهر بالتالي الفرح...

 
هذا ما قصده رسول األمم بقوله: "َما لَْم تََرهُ َعْين، ولَْم تَْسَمْع بِِه أُذُن، ولَْم يَْخُطْر َعلَى قَْلِب 

 بََشر، قَدْ أََعدَّهُ هللاُ ِللَِّذيَن يُِحبُّونَهُ".
 المشكلة إذن تكمن في الصورة التي كونّاها عن هللا!

فحين نعتبر هللا إلها  متسلّطا ، "ديكتاتوريا "، يصبح هو طبعا  المتّهم األول ويكاد يكون العدّو 
 األول الّذي ال هّم له سوى تعذيبنا وتكديرنا!

 بَِكِلَماِت اْلِحْكَمِة واإِلْقنَاع" نصل في أفضل األحوال إلى واحدة من الصور الثالث التالية:ف"
 إله أرسطو الّذي خلق العالم وتركه بعدها لكي ال يتعاط بما هو أدنى منه قيمة! •
 إله الماسونيّة الّذي هو مهندس الكون األعظم أي المس،ول عن كّل خير كما عن كّل شّر! •
إله مارقيون الذي جعل إله العهد القديم شّريرا  وإله العهد الجديد صالحا  مقترحا  بذلك ثنائيّة  •

 قاتلة لفكرة هللا الواحد!
وحِ َوالقُدَْرة" فنصل مع   إلى المسلّمات التالية: –مار بولس  –أما "ِببُْرَهاِن الرُّ

إلهنا خلق العالم بكلمته وما زال يتابع عمل الخلق وإال لتوقّفنا عن الوجود منذ زماٍن بعيٍد  •
 جدا !

إلهنا خيّر وبالتالي ال يصدر عنه سوى الخير وما نراه بالتالي من شرور يدخل في إطار  •
"التجارب" التي تبعدنا عن هللا إذا ما كان إيماننا ضعيفا  أو تقربنا إليه إذا ما كان إيماننا قويّا  بما 
فيه الكفاية لنتجاوز األلم الظاهر نحو المجد الذي لم يظهر بعد كما األم التي تتألّم في المخاض 
ولكنها تشرق فرحا  مع الوالدة أو موقف الجنين المتألّم والخائف في طرقه إلى الحياة ثّم المتألّق 

  حياة  مع أّول نفٍس يدخل منخريه!
إلهنا هو نفسه في العهدين ولكّن اإلنسان كان أعجز من أن يقبل إلها  "مجنونا " يحبّنا لهذه  •

الدرجة وأقرب إلى تبنّي صورة هللا التقليديّة المبنيّة على "الخوف والّرعدة" البعيدة عن منطق 
 المحبّة!

  

اليوم إخوتي، نحن مدعوون إلى "تنقية" صورة هللا لدينا عبر االنسياق في "عاصفة" الروح 
"  –وفق ما وعد ربّنا يسوع  –القدس الّذي "يَْسبُُر ُكلَّ َشيٍء َحتَّى أَْعَماَق هللا" وهو الّذي 

ُرُكم بُِكّلِ َما قُْلتُهُ لَُكم"!  يُعَلُِّمُكم ُكلَّ َشيء، ويُذَّكِ

 كلمة أبونا شربل
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