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Téléphone  
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Facebook: 
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Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

10ème Dimanche de la Pentecôte 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre: 12:1-11 

Évangile: Saint Luc 12:22-32 

 Le péché contre l’Esprit Saint est le 
blasphème suprême, car il est le refus con-
scient de Dieu. Le désir profond  de Dieu est 
de pardonner. Il ne ferme jamais son cœur. 
Mais l’homme est capable de fermer son 
cœur. La lumière est toujours proposée, 
mais l’homme peut préférer les ténèbres, le 
pardon est toujours offert, mais l’homme 
peut librement toujours s’y fermer. 

 La pédagogie de Jésus est exigeante, 
mais c’est  ainsi que se manifeste son 
amour. Son propos est clair, mais nous, nous 
ne sommes pas autorisés à juger notre pro-
chain. Seul Dieu pourrait dire d’un homme : 
"Son refus est coupable, il blasphème contre 
l’Esprit saint", parce que seul le regard de 
Dieu peut sonder ce qu’il y a dans le cœur 
de l’homme (1 Co 2, 11). Seul Dieu est ca-
pable de juger, parce que son amour va plus 
loin que sa connaissance. 
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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:البابا غريغوريوس العاشر
   اليوم الثاني:زيارة العذراء ألليصابات

   اليوم الثالث:القديس ايرونيموس
   اليوم الرابع:اندراوس رئيس أساقفة كريت
   اليوم الخامس:القديس مكاريوس الصليبي

   اليوم السادس:األنبا سيسويص الكبير
   اليوم السابع:القديس توما الناسك
   اليوم الثامن:الشهيد بروكوبيوس

   اليوم التاسع:الشهيد بنكراتيوس والشهيدين باتروموسيوس وقبري
اليوم العاشر:الشهيدة فليجيتا وبنيها السبعة وتذكار الشهداء الموارنة الثالثة 

    المسابكيين
   اليوم الحادي عشر:الشهيدة أوفيميا

   اليوم الثاني عشر:الشهيدتين روفينا وسيكوندا وسوسنة الشهيدة
   اليوم الثالث عشر:البابا اينوشنسيوس األول ويوئيل النبي

   اليوم الرابع عشر:القديس بوناونتورا ملفان البيعة
   اليوم الخامس عشر:الشهيدين كيرياكوس ويوليطا أمه

   اليوم السادس عشر:تذكار ثوب العذراء
   اليوم السابع عشر:القديسة مارينا

   اليوم الثامن عشر:الشهيدة سنفروسا وبنيها السبعة
   اليوم التاسع عشر:الشهيدة مرغريتا

   اليوم العشرين:ايليا النبي
   اليوم الحادي والعشرون:القديس سمعان سالوس ورفيقه يوحنا

   اليوم الثاني والعشرون:القديس لوجيوس اي نوهرا
   اليوم الثالث والعشرون:الشهيد ابوليناريوس اسقف رافنّاوتذكار فوقا الشهيد

   اليوم الرابع والعشرون:الشهيدة خريستينا
   اليوم الخامس والعشرون:القديسة حنة والدة مريم العذراء

   اليوم السادس والعشرون:البارة بريجيتا الملكة
   اليوم السابع والعشرون:القديس بندياليمون )اسيا(

   اليوم الثامن والعشرون:الشهيدة أنتوسيا وتذكار المجمع المسكوني السادس
   اليوم التاسع والعشرون:البارة مرتا أخت لعازر وحزقيال النبي

   اليوم الثالثون:الشهيدين عبدون وسنين
 اليوم الحادي والثالثون:الشهداء رهبان مار مارون.

 ت وز شور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

 15 juillet 2018:  xxx$ 

Itinéraire pour se rendre à St David 

Horaires et intentions des messes  

Horaires recommandés 

• Messe tous les dimanches à 11:00 

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

• Messe à l’intention de Mr Joseph Chamoun, 1ère année de son décès, 
offerte par Woujoud et Khouloud Chamoun. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 18 Août 2018 

Journée Familiale — Terre de Saint-Charbel 

 

 24 Août 2018 

 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 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(1) 



 28 Septembre 2018 

Visite du Patriarche à 15:30 – Saint David 

Gala à 19:00 – Château Royal: Pour les réservations, veuillez contacter 

Mme Salma Abboud au (514) 979-19954 

 

 21 et 28 Octobre 

Exposition Artisanale “Min Tourasna” 

 

 3 Novembre 2018 

Soirée de Couples á 19:00 

 

Prochains évènements dans notre Paroisse(2) 



 

Fête de l’Assomption 



 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 



 آثوّ امغضب

 

كون امفلي سريع امغضب، حود االنفعوالت، ال يسلطيع امسيطرة عتي أعصوبه، 
وفي غضبه يلفوه بكت وت جوّحة، فأعطوه وامده كيسو به مج وعة من 

ام سومير، وأوصوه أن يدق مس وّ من هعه ام سومير في سوّ امحديقة املي 
 بوم نزل في كل مرة يغضب فيوو وال يسلطيع امسيطرة عتي أعصوبه.

 
مس وّا في امسوّ . مكن مع مروّ اموقت، كون  73في اميوم األول دق امفلي 

عدد ام سومير يقل، فقد اكلشف امصبي أن امسيطرة عتي انفعوالته أسول كثيرا 
من دق ام س وّ في امسوّ.. وكعمك بدأ يفكر جيداً قبل أن يخطيء حيث ّبط 

بين هعا ام وضوذ وذاك.. إمي أن جوء يوم.... مم يدق امفلي فيه أي مس وّ ألنه 
 نجح أخيرا في امسيطرة عتي أعصوبه طوال اميوم وأن ال يغضب عتي اإلطالق.

 
وسرعون مو أخبر وامده بوعا األمر، ف و كون من األب إال أن اقلرح عتيه اقلراحو 
آخر وهو: أن يختع مس وّا من ام سومير املي دقوو في كل مرة ينجح فيوو في 
امسيطرة عتي أعصوبه وال يغضب مرت األيوم ونجح االبن في أن ينزذ ج يع 

ام سومير املي كون قد دقوو من قبل في امسوّ. فقد اسلطوذ فعال أن يجلوز 
 املدّيب ويسيطر عتي نفسه ويحفظوو بدون غضب..

 
وبسرعة أخبر أبوه بومنجوح في املدّيب، وبأن ج يع ام سومير قد تم نزعوو ومم 

يبق منوو مس وّا واحدا في امسوّ. فرح األب ب و فعته االبن، وأخعه من يده 
وذهب به إمي امسوّ وقول مه: "فعال يو ابني أنت ع تت ع ال عظي و يسلحق 

  املقدير".
مكن أنظر إمي امسوّ جيدا، وإمي كل هعه امثقوب املي أحدثلوو ام سومير فيه. 
مقد شوهت منظره ومن يعود امسوّ عتي نفس ام نظر امعي كون عتيه من قبل 

 بنفس امطريقة..
 

فعندمو تغضب وتلفوه بكت وت صعبة فونك تلرك جرحو في نفوظ اآلخرين؛ 
  ت ومو ك ن يدق مس وّا في امسوّ.

ّب و تعلعّ موم ك و تنزذ ام س وّ من امسوّ، مكنك سللرك جرحو في نفوسوم. 
فومجراح املي تسببوو كت وتنو امالذعة ت ومو مثل امثقوب املي تحدثوو ام سومير ''

"في امسوّ  

 قصرة ّوحيرة



 

في هذا الَمقَطع من اإلْنجيل، نََرى َكيَف َطَردَ يَسوع من َرُجل َشْيطان ا 
ا على ُرؤيَة الَحقيقَة، -أعَمى ُجل الذي لَْم َيُكن قاِدر  أخَرس. هذا الرَّ

ا َوَحقيقَة  ِليُخِرَج هللاَ من َحياِتِه؛ َوهَو أخَرس ال  فَيَْجَعل من نَْفِسِه ِمْعيار 
د  فاء العَظيم الذي يَُشدِّ يَْستَطيَع أْن َيْعتَِرَف بِأُلوَهِة يَسوع... أمام هذا الّشِ

سالَة، ُهناَك َمْوقِفَْين:  على ما قيَل في الّرِ
ِمْنُهم َمْن َسأَل إْن كاَن َيسوع إبن داود، أْي إبن الَمِلك الذي ُهَو بَِحَسِب  -

ب الذي َحَمَل الَخْيَر َواليُْسَر  ّبِ، الَمليك الذي كاَن َمسيَح الرَّ قَْلِب الرَّ
 إلْسرائِيل...

 
ا بإْسِم الشَّيطان يُخِرج  - ِمْنُهم )الفريسيين( َمْن َجَعَل ِمْن يَسوع ساِحر 

 الشَّياطين.

 
أماَم هذَيِن الَمْوقِفَْين يَأتي َجواب يَسوع الشَّافي: الَخراُب للمملكة التي 

تَْنقَِسم على ذاِتَها، أي الَخراُب ِلُكّلِ مملََكٍة ال تَْعَمُل بَِهْديِ هللا... َكذِلَك في 
إجابَتِِه َحلٌّ ِلَكالم الفريسيين، إذ َشَرَح لَُهم أنَّهُ يَْستَحيل أن يُخِرَج 

 الشَّيطان بإْسِم الشَّيطان، ِلذِلَك ُهَو لَم يُخِرج الشَّيطان إالَّ بإسِم ا ب.
  ونحن:

فاء؟ َهل نُدِرك حاَجتَنا للسََّمع  - َهل َنعلَم ما فِي قُلوِبنا فَنُدِرَك حاَجتَها للّشِ
ا؟  َوالبََصر، فَنُصبِح قاِدريَن على اإلعتراف بيسوع الَمسيح َربًّا َوُمَخلِّص 

ما ُهَو َمْوقِفنا أماَم قُدَرة يَسوع على ِشفاِء َصَمِمنَا؟ َهل ُهَو التَّْشكيك؟  -
  أم اإلعتِراف بِيَسوَع َمِلك ا على َحياِتنا؟

 
وح القُدُس َوال  ها ُهَو يَسوع يُجيُب ُكّل واِحد ِمنَّا: َمْن َيحِمل في قلبه الرُّ
ُف تَْجديف ا ال  وح على تَغيير داِخِلِه َوِشفائِِه، ُهَو يَُجدِّ يُ،ِمن بِقُدَرة هذا الرُّ

  يُْغتَفَر!

 كلمة أبونا شربل
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