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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 

4ème Dimanche de la Pentecôte 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 2:16-11 

Évangile: Saint Luc 10:24-21 

A l'heure même, Jésus exulta de joie sous 
l'action de l'Esprit Saint, et il dit :  

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché 
aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux 
toutpetits.  

Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 
Tout m'a été confié par mon Père ; per-
sonne ne connaît qui est le Fils, sinon le 
Père, et personne ne connaît qui est le Père, 
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler. » Puis il se tourna vers ses dis-
ciples et leur dit en particulier :  

« Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup 
de prophètes et de rois ont voulu voir ce 
que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre 
ce que vous entendez, et ne l'ont pas enten-
du. » 
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+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha (514.994.7002) 

+ Chevaliers de Saint Jean  
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+ Comité sociale et relations publiques  
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+ Comité de Charité  
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+ Scouts St jean l’apôtre 
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+ Comité de la famille 
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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 ومدرّجة في 

 العنصرات الالحقة في االيقونوغرافيا المسيحية.

 "  امعـــنــصـــرةتفسير 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   

 03 juin 2018:  629 $ 

9 Juin 2018—Vente de Garage — 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 الغغغطغاس، 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



 9 Juin 2018:  

Vente de garage - Marie Reine de la Paix 

 1 & 8 Juillet 2018 

Messe Inaugurale et Cocktail à 11:00 – 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 



 العفو المرفوض

 

سقط أحد الشباب في خطية لعب القمار. وذات ليلة توالت خسارته في أثناء اللعب. ففقد 

أعصابه، وفجأة أخرج مسدس ا من جيبه وأطلق الرصاص على خصمه في لحظة غضب 

.شديد، فسقط الخصم قتيال  في الحال  

ا باإلعدام. ولكن بعض أقاربه وأصدقائه وكثيرين  تم القبض عليه، وحوكم، ثم حكم عليه أخير 

آخرين تحركوا إلنقاذه، ألن حياته السابقة كانت حياة ممتازة، فقدموا للحاكم التماس ا بطلب 

العفو عنه. وبالتالي، ذهب لزيارته في السجن رجل يبدو على مظهره أنه من رجال الدين. 

واقترب الزائر من زنزانة الموت، فصرخ قائال : " أُخرج من هنا، ال أريد أن أرى أي واحد 

 ." من رجال الدين! لقد حاول سبعة أشخاص مثلك مقابلتي فرفضت... أخرج من هنا حاال  

أجابه الزائر: " انتظر لحظة أيها الشاب، فإني أحمل معي بشرى سارة بالنسبة لك. بل إنها 

أعظم بشرى على اإلطالق. دعني أحدثك عنها ". ولكن بالرغم من ذلك رفض السجين 

اإلصغاء إلى نداء الرجل، وجاوبه بخشونة شديدة، ظان ا أنه يريد أن يقدم له عظة دينية، وأمره 

ا. فاستدار الزائر بقلب حزين وخطوات بطيئة، وخرج من المكان .باالنصراف فور   

وبعد دقائق، أتاه حارس السجن وبادره بالقول: " أيها الشاب، لماذا تصرفت بهذه الطريقة 

 ." العنيفة مع الحاكم؟

فتساءل الشاب السجين في ذهول: " ماذا؟ أتريد أن تقول ان ذلك الرجل الذي يرتدي مالبس 

رجال الدين هو الحكم؟ هل أنت جاد فيما تقول؟". أجابه الحارس: " نعم. إنه هو، ولقد كان 

ا بالعفو عنك، ولكنك رفضت أن تصغي اليه  ." يحمل في جيبه قرار 

ا ورقة وقلم، ثم جلس، وبيد  فارتعد السجين بشدة وطلب من الحارس أن يحضر له فور 

ا عما حدث منه وأرسله إلى الحاكم، قرأ الحاكم إعتذاره دون أي اهتمام،  مرتعشة كتب إعتذار 

.ثم ألقى به جانب ا  

وعندما جاء وقت تنفيذ حكم اإلعدام في ذلك الشاب، سألوه عما إذا كان يريد أن يقول شيئ ا قبل 

أن يموت؟ أجاب: " نعم. أخبروا الشباب في كل مكان، بأنني ال أموت بسبب الجريمة التي 

اقترفتها، وال ألنني قاتل، فلقد كان من الممكن أن أعيش، ولكن أخبروهم بأنني أموت ألنني 

.رفضت العفو المقدّم لي من الحاكم  
 

 قصرة ّوحيرة



 

"فََما ِمْن أََحٍد يَْعِرُف َمْن ُهَو اإلْبُن إاِلَّ ا ب، َوال َمْن ُهَو ا ُب 

 إِالَّ اإلْبن"

في هذا األحد الرابع من زمن العنصرة، نتأمل بيسوع يتهلل 

 بالروح القدس روح المعرفة.

إن إعالن يسوع لحقيقة معرفته ومعرفة االب مرتبطة ارتباط 

وثيق بالروح القدس، فهو الذي يفهمكم ويذكركم بكل ما قلته 

 لكم هذا ما وعدنا به يسوع.

إذن اليوم نحن امام حقيقتين: األولى معرفة ا ب من خالل 

األبن والثانية معرفة األب واالبن بهدي الروح. في الحالتين 

نكتشف الوحدة في الثالوث، وهذا االتحاد ال يمكن تخطيه او 

 تجاهله.

اما اليوم من طبيعة كوننا ابناء هللا وجب علينا ان نظهر يسوع 

للعالم، لكي يعرف العالم ا ب. واألمر الثاني هو ان كل من 

يدّعي معرفة هللا والدفاع عنه وهو يجهل االبن يسوع نقول له 

 انه على ضالل.

المعرفة الحقيقية والصحيحة هلل تبدأ باالنفتاح على الروح 
القدس وتمر بمعرفة وعيش حياة يسوع، فنصل عندها الى 

 كامل المعرفة واالتحاد بالرب.

 كلمة أبونا شربل
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