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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 Nous pouvons être la foule: et nous       
déplacer, entendre la Parole mais ne jamais 
L'accueillir, ne jamais être touchés. Nous     
pouvons oublier que cette Parole existe pour 
que  nous aurions la VIE. 

 Nous pouvons être les scribes qui         
entendent la Parole et n'en retiennent  que ce 
qui n'est pas conforme aux "lois"... Nous     
pouvons être la foule et les scribes: et n'être 
touchés que par le merveilleux!  

Nous pouvons être le groupe de 4          
personnes: et permettre "aux paralysés de ce 
monde" de rencontrer Jésus. En cultivant la  
solidarité, nous pouvons être des signes de la 
présence de Jésus Christ vivant parmi nous. 
Chrétiens, sommes-nous appelés, comme ces 
personnes, à témoigner de notre foi.   

Nous pouvons être le paralysé dans notre 
corps, mais aussi d'être paralysés par le mal et 
envahis par le péché, qui va nous  pousser à 
agir en égoïste et nous éloigner de Dieu.  

Nous pouvons être Jésus: Dieu nous fait 
confiance ; cette confiance nous conduit à être 
solidaires de la terre, des hommes, de l’avenir 
du monde.  

 

Équipe pastorale: 
 

Père Charbel Geagea ,Curé 

 

 

Équipe administrative: 
 

Mme Leila El Haiby, V-P 

Mme Eliane Nakouzi, Secrétaire 

M. Ghazi Zeidan, Trésorier  
 

Adresse postale: 
 

12450 Rue Gascon,  

Pierrefonds, QC, H8Z 1S2 

 

Adresse électronique: 
 

www.paroissestjeanlapotre.ca 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

administra-
tion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

 

Téléphone: 
 

514-437-7755 
 

Facebook: 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 AM 

Jeudi 18:30 (Chapelet, Messe, Adoration) 

Samedi 18:30 
 

Bureaux ouverts:  
 

du lundi au samedi 
de 10h00 à 17h00 

5ème Dimanche du Carême  
Dimanche du Paralytique 

  األحد الخامس من الصوم الكبير : أحد شفاء المخلّع
Épître:1Tm 5:24-25 6:1-5 Évangile:Mc 2:1-12 
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Mme. Woujoud Kach   

Chorale Adultes et Enfants 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Église  

Nadine Abou Rjeily Choucha 

Comité Spirituel et Liturgique 

spirituel@paroissestjeanlapotre.ca 

Église  
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Jeunes Écuyers 12-17 ans  E. C. School  

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca    

    

Chevaliers Saint-Jean  St-David  

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca    

Mme. Remonne Abboud    

Comité de la Famille Église  

famille@paroissestjeanlapotre.ca    

Grace Ghanem    

Comité de la Charité  Église  

charite@paroissestjeanlapotre.ca    

Mme. Claire Hobeika    

Comité des Dames St-David  

dames@paroissestjeanlapotre.ca    

Mme. Pamela Ojeil    

Scouts École  

scouts@paroissestjeanlapotre.ca    



Prédications Carême 2019   

 

 رعية مار يوحنا الرسول

 التاريخ الواعظ الموضوع

آذار  8 األب شربل جعجع الجرأة على اتّباع المسيح  

آذار 51 األب بيار بو زيدان الجرأة على االعتراف بأبوة هللا  

الجرأة على تعلّم الصالة )ماهية 

 الصالة(؟
آذار 22 ديراني-االب ايلي شيت  

الجرأة على التعّرف: من هو الروح 

 القدس
آذار  22 االب دانيال فارس  

نيسان  1 الخوري ريشار ضاهر الجرأة على التضحية من أجل اآلخرين  

نيسان 52 الخوري سامي فرح الجراة على الغفران لآلخرين  

 (03)مزمور "أعّظمَك يا رّب ألنّك نشلتني" 

 2352زمن الصوم 

  مواعظ أيام الجمعة

  يلقيها آباء وكهنة رعايا مونتلاير

“ الصينية”مجموع تقديمات   

21, 22, 23 et 24 mars 2019  

1455.00$ 

QUÊTE 



 تفسير أيقونة "شفاء المخلع"

 قراءة اإلنجيل  - قصة روحية

 كانت فتاة تحب قراءة اإلنجيل و في يوم قرأت اآلية

"ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب 

 أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي ".

وإذ شعرت بفرحة وسرور وذهبت الى صورة المسيح وقالت يا رب 

 انا أدعوك الى ان تتناول الطعام عندي اليوم .

خرجت مسرعة لشراء كل ما تحتاجه إلعداد الطعام وكان يغمرها 

 فرح ومحبة .

وفي طريق عودتها وإذ بصوت ينادي عليها وكان صوت طفل صغير 

يقول: أرجوك يا آنسة هل تسمحين بان تعطيني بعض الطعام ألني انا 

وأخي الصغير نكاد نموت من الجوع . ومن دون تفكير فتحت الفتاة الكيس وأعطت الطفل 

 بعض الطعام ..

و في طريقها للمنزل لفت نظرها عجوز كان جالس على األرض فشعرت بالحزن عليه 

 وذهبت وأعطته من الطعام الذي اشترته .

و قبل وصولها بفترة رأت جارتها العجوز خارجة فسلمت عليها وسالتها اذا كان بإمكانها تقديم 

 مساعدة، فقالت العجوز: إّن ولدها قد تأخر في العمل وهي وحيدة في المنزل وتشعر بالجوع 

وارادت ان تتسوق .فتحت الفتاة الكيس وقالت يا خالة لقد اشتريت طعاما يكفي فتفضلي وخذي 

 منه ال داعي أن تخرجي ...

ثم عادت الفتاة مسرعة الى المنزل لكي تعد الطعام ولكنها فوجئت عندما وجدت ان الطعام 

 المتبقي غير كافي .لكن في نفس الوقت لم تكون نادمة ألنها أعطت منه ...

إتجهت الفتاة حزينة الى الصورة وقالت يا يسوع سامحني لن أستطيع أن أفي بوعدي على 

 دعوتك على العشاء ،فشعرت بصوت يقول لها :

يا ابنتي الغالية ال تحزني لقد وفيت ولقد تغديت معك عندما أطعمتي الصغار والعجوز 

  وجارتك .ففرحت الفتاة ، ومن شدة فرحتها بكت ثم أخذت تصلي هلل فتذكرت اآلية :

 .) 40:  25)مت  "الحق أقول لكم، إن كل ما تفعلونه بأحد هؤالء الصغار فبي تفعلون".

 األب عبدو بدوي

 

أمام خلفية المشهد العجائبي الذي سبق ورأيناه، المخلع 

يحمل سريره أمام بركة شيلوح التي يحرك ماءها المالك 

باصبعه. لقد اعتمدنا هذه األعجوبة عوض المخلع المدلّى 

من سقف البيت ألنها تكمل سلسلة العجائب المنمنمة في 

 المخطوطين الفاتيكاني والبريطاني. 







 





 

 





 
SCHEDULE OF PREMIUMS  

FAMILY PLAN 

SCHEDULE OF PREMIUMS  
INDIVIDUAL PLAN 



ACTIVITÉS PAROISSIALES 

 

LUNDI:  
 

• Chorale des adultes à 19h00, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

• Réunion des Dames  de 19h00 à 20h30, à la Salle  St-David. 

• Formation Chrétienne, chaque dernier mercredi du mois, de 19h30 à 21h00,  
à la Salle St-David. 

 

JEUDI: 
 

• Chapelet à 18h30, à l’Église. 

• Messe  à 19h00 ,à l’Église. 

• Adoration Eucharistique à 19h30, à l’Église. 

 

VENDREDI: 
 

• Réunion des Scouts de 19h00 à 21h00, à l’École. 

• Groupe Familial, chaque 15 jours, à 20h00 

 

SAMEDI: 
 

• École Arabe de 14h00 à 15h30, à l’École. 

• Catéchèse et Première Communion  de 15h30 à 17h00 ,à l’École. 

• Activité (5-12 ans) de 17h00 à 18h15, à l’École. 

• Activité (13-17 ans) de 18h30 à 20h30, à l’École. 

• Messe à 18h30, à l’Église 

 

DIMANCHE : 
 

• Messe à 11h00, à l’Église.  



 -أسماء في السماء 

 نيسانشهر 

   : ميرم المصرية التائبةاليوم الأول

   : الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيهاليوم الثاني

   : البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثالث

   :الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع 

   : القديس روبرتوساليوم الخامس

   : افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس

   : فلافيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع

   :الشهيد برلام وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن 

   :القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس الأولاليوم التاسع 

   : القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر 

   برحوفيوس  : الشهيد أنتيبا الأنبااليوم الحادي عشر

   : الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عشر

   : البار زوسيمااليوم الثالث عشر

   :أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوساليوم الرابع عشر

   : سابا الشهيد والبابا سوتيروساليوم الخامس عشر

   : البارة أناسيمااليوم السادس عشر

   : البابا أغابيتوساليوم السابع عشر

   : البارة تاسيا التائبةاليوم الثامن عشر

   : البار تيمون الشماساليوم التاسع عشر

   : البار نتنائيل الناسكاليوم العشرين

   : البابا بيوس الأول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والعشرون

   : القديس تاودورس السيكاوياليوم الثاني والعشرون

   : القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعشرون

   : القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعشرون

   : مرقس الانجيلياليوم الخامس والعشرون

: الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس اليوم السادس والعشرون

   الأول

   : القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعشرون

   : الشهيدين ياسون وسوسيبتروساليوم الثامن والعشرون

   : القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون

: القديس يعقوب الرسولاليوم الثلاثون  



INTENTIONS DES MESSES 

Samedi 30 mars à 18:30                                  P. Charbel Geagea 

À l’intention des fidèles de notre paroisse. 

Dimanche 31 mars à 11:00                             P. Charbel Geagea 

À l’intention de tous les bénévoles de notre paroisse. 
 

Jeudi  4 avril à 18:30                                      P. Charbel Geagea 

À l’intention  des malades  physiques et psychologiques . 

MESSES À L’INTENTION DE NOS ENFANTS 

Une messe sera célébrée les samedis suivants à 18:30 à 
l’intention des enfants de notre Paroisse: 

13 avril 2019 

25 mai 2019 



 كلمة أبونا شربل

 من هو المحتاج الحقيقي للشفاء؟

 يسييوع ، مييعييلييمييي شييريييعيية، تيي ميييييذ، ومييخييلييع.  أنييا ،  فييي اليينييي اإلنييجيييييلييي نيير :

 لييم يييلييفييت انييتييبييال الييجييميييييع سييو  الشييفيياء الييجييسييدي الييذي ميينييحييه يسييوع لييلييمييخييلييع. 

هذل حالنا اليوم، تحدث أمام أعيننا عجائب عديدة أساسية في إيماننا المسيحي، كالذبيحة اإلليهييية 

التي فيها يتحّول الخبز والخمر إلى جسد ودم الرب يسوع نتناوله عربون خي ،، ومي يل سير 

التوبة والمصالحة الذي من خ له ننال مغفرة خطايانا ولو كانت م ل القرمز، تبيًّض م ل ال يلي  

أمام رحمة هللا... كلها عجائب مصيرية في مسيرة خ صنا ولكن ليس هناك من يندهش وال من 

يمّجد هللا بل بالعكس، هناك من يأتي إلى القدا  متأخراً أو ال يأتي أبداً، وآخرون ال ييتيذكيرون 

  المرة األخيرة التي مّرت على اعترافهم.

 

بالمقابل، إذا سمعنا بأي صورة ترشح زيتاً، أو بأي ظهور صيحيييح أو غييير صيحيييح، نيهيرع 

  تييياركييييييين كيييل ميييا ليييديييينيييا لييينيييكيييون األوائيييل هييينييياك، مييينيييدهشييييييين ومسيييبيييحييييييين هللا.

 أماااااام هاااااذا الاااااواقاااااع ناااااعاااااو  ونساااااأل مااااان الاااااماااااحاااااتااااااج لااااالاااااشااااافااااااء؟؟

 المخلع؟ أم علماء الشريعة؟ ام الناس؟ أم المجتمع؟ من المحتاج االكبر؟ 

كلنا نعلم، أن التخلع يعني تباعد األعضاء عن بعضها، أي ليس شلل ، إنما انيفيصيال األعضياء 

وتباعدها عن بعضها البعض. هذا يعني أن المخلع ال مجال له للحركة وهو بدون مساعدة يبقيى 

عاجز عن كل شيء. حال المخلع أشبه بحال أمور ك يرة نعيييشيهيا اليييوم، كيبيعيض اليعيائي ت، 

والمجتمعات، والمؤسسات، فظاهرها واحد ولكنها مخلعة. والسبب المباشر لهذا اليتيخيليع عيليى 

الصعيد الفردي والجماعي هو االتكال المفرط على الذات واالسيتيغينياء عين اآلخير واسيتيبيدال 

 اليييييييحييييييييييييييياة والشيييييييركييييييية االنسيييييييانييييييييييييييية بييييييياليييييييقيييييييدرات اليييييييذاتييييييييييييييية.
 

ألنها منفصلة ومخلوعة عين ال"نيحين " وهيذا ميا جيعيليهيا المحتاج الحقيقي للشفاء هو االنا، 

عاجزة. ال حياة بدون االخر، ال خ ، بدون االخر، ال تيقيدم بيدون االخير فياآلخير هيو بياب 

السماء به ومن خ له اعبر، والدليل هو أن األربعة هيم مين حيميليوا اليميخيليع اليى يسيوع، أي 

 الجيمياعية واليميجيتيميع اليذي ييحيميل أعضياءل الضيعيييفية اليى بيحير اليحييياة واليقيوة اليى هللا.

عندما أشفى من تخلعي بفعل الكبرياء واألنانية والتي مصيدرهيا الصيورة اليدونييية عين اليذات 

 والتي أعوض عنها بكبريائي وادعائي، عندها أتمكن من السير من جديد وراء يسوع.

 

بفعل    فالمحتاج األول هو انا، ومن ثم انا . وقائي يبدأ بقبولي لحالتي واإلقرار بتخلعي 

 التواضع. لوال نعمة الرب لما نحن بشيء. نعم ، المصلي معا:   اشفيني يا رب تخلعي. آمين
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