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Paroisse Saint Jean L’Apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 AM 

Jeudi 6h30 PM (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Montréal 

Église Catholique Maronite 

12ème Dimanche de la Pentecôte 

Lectures de la messe du Dimanche: 
Épitre:  

Évangile: Saint Mathieu 15:21-28 

 

Ecouter la parole de Dieu, chaque di-
manche, doit aider chacun de nous à dé-
velopper dans la durée une connaissance 
plus intérieure du Seigneur pour mieux 
l’aimer, mieux comprendre sa manière à 
lui de vivre et ainsi pour pouvoir nous ori-
enter plus justement dans notre propre vie. 
Jésus, le Fils de Dieu, vit parfaitement et 
pleinement son être homme, il apprend ain-
si à chacun d’entre nous qui le contem-
plons à être davantage humain. Ce qui im-
porte donc dans les scènes évangéliques 
plus que la morale abstraite que nous pour-
rions en tirer pour savoir ce qu’il faut faire 
ou ne pas faire, c’est bien au contraire de 
se rendre sensible à la manière dont les 
choses se font, se disent, se décident…  
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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 ومدرّجة في 

 العنصرات الالحقة في االيقونوغرافيا المسيحية.

 "  امعـــنــصـــرةتفسير أيقونة "



 

   اليوم األول:الشهداء المكابيين
   اليوم الثاني:القديس اسطفانوس أول الشهداء

   اليوم الثالث:داود النبي
   اليوم الرابع:القديس دومينيكوس

   اليوم الخامس:القديس خريستوفانوس والقديس لويس دي غونزاغا
   اليوم السادس:تذكار تجلي الرب

   اليوم السابع:ضوميط الشهيد
   اليوم الثامن:البابا سيكستوس الثاني الشهيد والقديس مورون

   اليوم التاسع:ماتيا الرسول
   اليوم العاشر:لورنسيوس الشهيد

   اليوم الحادي عشر:الشهيدين يوستوس وبستور والقديس أوديوس
   اليوم الثاني عشر:الشهيدين انيكاتوس وفوتيوس

   اليوم الثالث عشر:كالرا البتول
   اليوم الرابع عشر:القديس مركلّس والنبي ميخا
   اليوم الخامس عشر:تذكار انتقال السيدة العذراء

   اليوم السادس عشر:القديس روكز
   اليوم السابع عشر:الشهيد ميرون الكاهن

   اليوم الثامن عشر:تذكار رسالة أبجر الملك الى السيد المسيح
   اليوم التاسع عشر:القديس اندراوس ورفاقه الشهداء

   اليوم العشرين:القديس برنردوس
   اليوم الحادي والعشرون:صموئيل النبي والشهيدة فاسا وأوالدها

   اليوم الثاني والعشرون:الشهيد سيمفوريانوس
   اليوم الثالث والعشرون:البارة انتوسا واثناسيوس األسقف الشهيد

   اليوم الرابع والعشرون:الشهيد افتيخيوس
   اليوم الخامس والعشرون:القديس تيطس تلميذ بولس الرسول وأسقف كريت
   اليوم السادس والعشرون:القديس زافيرينوس البابا وتذكار الشهيد ادريانوس

   اليوم السابع والعشرون:األنبا بيمين الناسك
   اليوم الثامن والعشرون:القديس موسى الحبشي

   اليوم التاسع والعشرون:قطع رأس يوحنا
   اليوم الثالثون:الشهيد فيليكوس

   اليوم الحادي والثالثون:القديس ايجيديوس
 

  ببشور -أس وء في امس وء 



Quête 

GRAND MERCI 

“ امصينية”مج وذ تقدي وت   

 29 juillet 2018:  1250$ 

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) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 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 



 
 السيارة المسروقة:

 
في كل عام تُسَرق أعداد كبيرة من السيارات في والية كاليفورنيا، 
ويندر أن توجد السيارة في نفس اليوم. ومرة في عام 1981 سرقت 

وأخبر رجال الشرطة بأنة ترك  السيارة بسرقة سيارة، وأبلغ صاحبها
على الكسرى علبة بسكويت مشربة بمادة سامة كان قد أعدها لوضعها 

في الكراج لقتل الفئران! وأنه يخشى أن يأكل منها سارق السيارة 
 فيتسمم تحرك.

 
رجال الشرطة بسرعة وأعلنوا بكل وسائل اإلعالم عن سرقة السيارة 

يأكل من البسكويت الموجود فيها.. بذل رجال  أن وتحذير السارق من
الشرطة كل الجهد في البحث عنها اللمعاقبته السارق إنما حفظا على 

  حياته لئال يتسمم هو ومن معه ويموتوا.

 قصرة ّوحيرة

tel:1981


 
في قراءة إنجيل المرأة الكنعانية، نرى إيمان شخٍص جديد، ذي إصرار، واألهم 

 ذي إرادة.

  
 هذا المشهد نراه في كثيٍر من مشاهد شفاءات الرّب.

 
وسط الصراخ، يلّح التالميذ: "أعطها ما تريد واصرفها" ولكن الرّب طويل 

 األناة... ال يعطي أدوية مسكنّة بل هو الدواء الشافي جذريا ...
إرحمني، كلمة نردّدها يوميا  عشرات المّرات... وكلمة إرحمني هي مشتقة من 

رحم، ورحم المرأة هو الّذي يحمل المولود منذ تكوينه جنينا  وحتى والدته... وفي 
وتحديدا  حنان األّم. التقليد الشرقي يربط الرحم بالعاطفة والحنان،  

 
فعندما أقول "إرحمني"، أقّر بأني أريد أن أولد والدة ثانية ألن الوالدة األولى 
تتعبني، ترهقني، تكبّلني وتبعدني عنك... لذا أريد أن أكون إنسانا  جديدا  أقرب 

واعتبرت من مزامير التوبة... فعندما  إلى هللا... لهذا ردّدها داود في مزاميره
يرى الشخص نفسه بعيدا  ويقبل نعمة التوبة، يولد جديدا  من رحم ا ب ويعبر من 
حالة الخطيئة الى حالة البرارة، من حالة العداء إلى حالة الصداقة، إنسانا  مجدّدا ، 

الملتزم،  مقدّسا ، يعبر من حالة اإلنسان الطريب، العابر إلى حالة االبن الحقيقي
المعارض والمقاوم لفساد العالم والمشارك في تحرير األخير من الظلم 

 واالستعباد للفساد والظلم واالستعباد!

 
هذا ما جاء المسيح من أجله: أن نكون خليقة جديدة به "فإن كان أحد بالمسيح فإنه 

 خلق جديدّ، وبذلك أخلق مع المسيح انسانا  جديدا !
هذا التحّول الذي أراده الرب يسوع للمرأة الكنعانية ال سطحيا ، بل تحّوال  داخليا ، 

كيانيّا  على مستوى القلب، لتكون إنسانة  محّررة ، توّجه حياتها نحو الهدف 
  الجديد، وهو الخالص والحياة األبدية.

 كلمة أبونا شربل



 

Nos Sponsors 



 

Nos Sponsors 



 

Nos Sponsors 


