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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

La Sainte Trinité; Père, Fils, Esprit Saint:  

un Seul Dieu; c’est le mystère de Dieu en Lui 

même. 

Elle est le plus grand mystère de notre foi 

chrétienne. Elle en est la spécificité absolue par 

rapport à toute autre religion. Elle est le cœur de 

notre Credo: «Nous croyons en Un Seul Dieu : Le 

Père Tout Puissant, Créateur… ; Le Fils Unique, 

Sauveur et Rédempteur… ; L’Esprit Saint, 

Consolateur et Sanctificateur…».  

La Trinité ne signifie donc pas qu'il y a trois dieux 

mais un Seul Dieu Trinitaire. 

Les premiers chrétiens, pour parler de la Trinité, 

ont nommé: Père, le Dieu Créateur qui reste 

l'Invisible ; Fils, ce Dieu manifesté dans 

l'humanité de Jésus; Esprit, ce Dieu dont le 

souffle, source de liberté et de sainteté, renouvelle 

toutes choses. La Trinité n'est donc pas une 

question de chiffres mais d'une UNION d’Amour.  

Dieu est communion d'amour en lui-même et 

source d’amour pour nous. Il se révèle comme: 

Amour Créateur, Amour Proche et Amour 

Libérateur!  

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 

 األحد الثاني من زمن العنصرة : أحد الثالوث األقدس

Dimanche de la Saine Trinité 

Épîtres : Rm 11:25-36  

Évangile: St Mt 28:16-20 



ÉQUIPE PASTORALE 

MEMBRES DE LA  

FABRIQUE  

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

 

P. Charbel Geagea 
(Président) 

 

 

LES  MARGUILLIERS 

Mme Leyla El Haiby  

(Vice-présidente) 

Mme Eliane Nakouzi 
(Secrétaire) 

M. Ghazi Zeidan  

(Trésorier) 

Mme Rita Tayar 

Mr. Joe Nasr 

Mr. Elie Kach 

 
 

LES CONSEILLERS 

Mr. Albert Ayoub 

 

MEMBRES DU CONSEIL  

PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha 

+ Chevaliers de Saint Jean   

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Hala Bou Khaled 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme. Hanane Sawaya  

+ Comité des Jeunes  

Mme. Syndi-Belle El-Tayar 

+ Comité des Dames 

Mme. Claire Hobeika 

+ Comité Social  

Mr. Ghazi Zeidan 

+ Comité de la Charité  

Mme. Grace Farah Ghanem 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mme. Pamela Ojeil 

+ Comité de la Famille 

Mme Remonne Abboud 



Coordonnées des responsables des comités 

Mme. Woujoud Kach   

Chorale Adultes et Enfants 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Église 

  

 

Nadine Abou Rjeily Choucha 

Comité Spirituel et Liturgique 

spirituel@paroissestjeanlapotre.ca 

Église  

    

Mme. Hanane Sawaya    

Catéchèse Presbytère  

catechese@paroissestjeanlapotre.ca    

Mme. Hala Rizk    

Première Communion Presbytère  

communion@paroissestjeanlapotre.ca    

M. Ghazi Zeidan    

Comité Sociale et Relations Publiques Presbytère  

    

Mme. Syndi-Belle El-Tayar     

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    



 " الثالوث األقدستفسير أيقونة "

 قصة روحية
كنت في أيام الحرب أسكن في منطقة بعيدة عن المدينة، وكانتت التطقتر تاف متقت ت تة فتي 

معظم األحيان فال يستطيع اإلنسان التنققل بسهولة. جتا  و تت لتم يستتتطتع فتيت   وجتي 

، وبالتقالي و عنا في ضيق متاّقيق وكتنتت انتذا   الدخول إلى المدينة ليأخذ راتب  الشهريق

حامالا في الشقهر التقاسع. حاولنا أن نقتصد في مصروفنا، ولكنق  جا  اليوم القذي لم نتدتد 

في  النققوّ الكافية لشرا  ربطة خبز. فأخذنا  وجي وأنا ن تش في التبتيتت عت تى أمتل أن 

ندد بعض المال المنسيق في مح ظة  ديمة أو جيوب الثقياب أو خبايا الخزانة.. ولكتن لتم 

 ندد شيئاا.

باح بدوعٍ رهيب، وبدا لي أنق الط ل في أحشائي يصُرخ يريد أن يتأكتل، فستألتت  وجتي  هتل  شعرف في ذلك الصق

 سيمسح لنا هللا بأن نموف من الدوع؟

يقة بالمنقِّ والسق وى؟ أََولم تقترأي كتيتف  فأجاب  بالطبع ال، أَلم تقرأي في الكتاب المقدقس كيف أنق  أشبع النقاس في البرق

 أنق المسيح أشبع خمسة االف شخص بخمسة أرغ ة وسمكتين؟

بطة من السقما ؟    ت  أعرف القصص ولكنَ  كيف سيعطينا الخبز؟ هل سيرمي الرق

  ال  وجي بكلق هدو   لما ال؟ كلق شي  ُمستطاع لدى هللا، لنركع ونص قي.

ركعت مع  وجي وص يقنا، لم أط ب سوى ربطة خبز فقط تشبع جوعي وجوع طت ت تي و وجتي. عتم صتعتدف إلتى 

ا  وجي فنزل إلى الحتديتقتة لتيتبتحتء عتن شتي   السقرير محاولةا أن أنام وأنسى جوعي وأسكت صراخ أحشائي، أمق

 يؤكل.

لم تمضِّ لحظاف حتقى سمعت صوف سيارة تتو ف أمام الحتديتقتة وإذا بشتاب غتريتب يتنتزل متن السقتيتارة ويتقتول 

 لزوجي  أهذا أنت؟ لم أر  منذ عشر سنواف!

ا وفهمت من حديثهما أنقهما صديقان منذ الط ولة، ّعاه  وجي ل دقخول لكنق  أجاب  أنا عت تى عتدت تة متن  تعانقا كثيرا

  أمري..  د أعوّ في و ت الحق.

عبة؟  وفيما هو ي تح باب السقيارة ليغاّرنا، سأل   وجي  ماذا تعمل في هذه األيقام الصق

 أجاب  أبيع الخبز.

عم أخذ من صندوق السقيارة ربطة من الخبز ورمى بها لزوجي، وفي لمح البصر غابت سيقارت  عن العيتون. و تف 

  وجي مدهوشاا وهو ينظر إلى ربطة الخبز التي في يدي  .. وكأنها نزلت من السقما .

ن  يسي  وما مِّ بَّ يا  ِّدقِّ ر كالم الكتاب المقدقس  "إتَّقوا الرَّ ، و ال  وجي وهو يكرق شكرُف هللا والدقموع تنهمر من عينيق

ُ  ُمتَّقي " )مز   (01: 33َشيٍ  يُْعوِّ

البد من مسا  البكا  واآلالم والتدارب في حياتنا. ولكن البد َ من صباح النور والترنَم واالنتصار والسالم في  ت تب 

من يؤمن وينتظر كوكب الصبح المنير هذا ما نحن بحاجت  اليوم لنركع ونص ي ولتع و ص واتنا فرب\ السما  كت ت  

  “.اط بوا تددوا أ رعوا ي تح لكم”اذان صاغية فهو من  ال 

أيقونة الثالوث هذه تعوّ بنا إلى المقهوم الالهوتي المشر ي النبثاق االبن 

والروح من اآلب بشكل عاموّي. انها معاكسة لما اعتدناه في القرون الثالث 

ر اآلب بشكل عاموّي. أنها معاكسة لما اعتدناه في  األخيرة، حيء يصوَّ

ر اآلب كشيخ عدو . صورة االب معبقر  القرون الثالث األخيرة، حيء يصوَّ

عنها بظهور يد الخالق )الخيروفانيا( الذي سمعنا صوت  ولم نره إال بصورة 

االبن المتدسد الذي افتدانا ع ى الص يب. أما الروح فمعبقر عن  باالشكال 

والرمو  التي حم ها لنا التق يد المسيحي. كل ذلك ضمن ّائرة واحدة حدوّها 

 األب عبدو بدوي                                                                     الالنهاية.



 أقوال القديسين 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

 du 3 au 8 juin 2109 : 762$ 

QUÊTE 

 إن المؤمن ال يمكن أن تتعبه التجربة 

 أو الضيقات ذلك ألنه يؤمن بعمل اللـه وحفظه. 

 ويؤمن أن اللـه يهتم به أثناء التجربة، أكثر من اهتمامه هو بنفسه 

 إنه يؤمن بقوة اللـه الذي يتدخل في المشكلة. 

 ويؤمن أن حكمة اللـه لديها حلول كثيرة، 

 مهما بدت األمور معقدة. 



 خميس الجسد: عيد القربان المقدس     

القربان اال دس هو سر الحضور الدائم هلل بيننا  

ونحن نؤمن بالحضور الحقيقي وليس الترمتزي 

فقط ل مسيح بدسده وّم  ليس فقط اعنا  الذبيحة 

وبعد كالم التقديس ولكن أيضا بعد التقتداس فتي 

بيت القربان.. إن  يحضر، يتحتل، يتقتيتم، يتبتقتى 

 ويستمر فيما بيننا.

القربان اال دس هو سر االتتحتاّ والتوحتدة متع  

السيد المسيح  اذ أنت  يتقتول "متن أكتل جستدي 

وشرب ّمتي ا تام فتيَّ وأ تمتُت فتيت "، فتدتستده 

ا متع  ا روحتيتا ا عضتويتا يت اعل ت تاعتال كتيتمتاويتا

ل اجستاّنتا عت تى صتورة جستده  جسدنتا فتيتحتوق

المديد وبالتالي نصبُح نحن بيَت  رباٍن يقيم فيت  

الرب، وعندما نخرج من القداس بتعتد التتتنتاول 

 نحمل ونظهر وننشر حضور الرب بين الناس.

القربان اال دس هو سر الشركة بين المتؤمتنتيتن  

في الكنيسة  عندما نشترُ  فتي التدتستدِّ التواحتد 

نصتتبتتُح جستتداا واحتتداا.. وهتتذا يتتعتتنتتي بتتأن 

االفخارستيا تبني الدماعة المسيحية وتوحدهتا.. 

الكنيسة تقوم بسر القربان وتُبنى ع ي  وتتتتغتذى 

 ب  

القربان اال دس هو سر البقا  والخ توّ االبتدي  





ACTIVITÉS PAROISSIALES 

 

LUNDI:  
 

• Chorale des adultes à 09h11, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

• Réunion des Dames  de 09h11 à 21h31, à la Salle  St-David. 

• Formation Chrétienne, chaque dernier mercredi du mois, de 09h31 à 20h11,  
à la Salle St-David. 

 

JEUDI: 
 

• Chapelet à 08h31, à l’Église. 

• Messe  à 09h11 ,à l’Église. 

• Adoration Eucharistique à 09h31, à l’Église. 

 

VENDREDI: 
 

• Réunion des Scouts de 09h11 à 20h11, à l’École. 

• Groupe Familial, chaque 05 jours, à 21h11 

 

SAMEDI: 
 

• École Arabe de 04h11 à 05h31, à l’École. 

• Catéchèse et Première Communion  de 05h31 à 07h11 ,à l’École. 

• Activité )5-02 ans) de 07h11 à 08h05, à l’École. 

• Activité )03-07 ans) de 08h31 à 21h31, à l’École. 

• Messe à 08h31, à l’Église 

 

DIMANCHE : 
 

• Messe à 00h11, à l’Église.  



 أسماء في السماء 
 حزيرانشهر 

   الشهيد يوستينوساليوم األول: 

 : ي
   االنجيليون األربعةاليوم الثان 

   البار أوتلاليوم الثالث: 

   البار أريسمو والبارة ايالريااليوم الرابع: 

   الشهيدين قونن وابنهاليوم الخامس: 

   الشهيد دوروتاوس اسقف صور والقديس ميخائيل رئيس المالئكةاليوم السادس: 

ةاليوم السابع: 
ّ
   البارة سوسن

يالاليوم الثامن:     الشهيد كير

   الشهيدين الكسندروس وأنطونيا والشهيدة بيالجيااليوم التاسع: 

 :     القديس برنابااليوم العاشر

 :    القديس برتلماوس الرسولاليوم الحادي عشر

 : ي عشر
   البار أنوفوريوساليوم الثان 

 : ي والشهيدة أكويلينا الجبيليةاليوم الثالث عشر
   القديس انطونيوس البادوان 

 : ي اليوم الرابع عشر    أليشاع النب 

 :    القديس باسيليوس الكبير اليوم الخامس عشر

 : ي هوشع والقديس متوديوساليوم السادس عشر    النب 

 : ي اليوم السابع عشر    عاموص النب 

 :    الشهيد الونديوس واألنبا ابوناليوم الثامن عشر

 : ي اليوم التاسع عشر    يهوذا الملقب بتداوس أو الن 

ين:     سيلفاريوس الشهيد والشهيد زوسيموساليوم العشر

ون:     القديس يولينوس اسقف نوالاليوم الحادي والعشر

ون:  ي والعشر
   أوسابيوساليوم الثان 

ون:     الشهيدة أغريبينا وتذكار المجمع األفسسي الثالث العاماليوم الثالث والعشر

ون:     ميالد يوحنا المعمداناليوم الرابع والعشر

ون:  ونيااليوم الخامس والعشر    الشهيدة في 

ون:     الشهيدين يوحنا وبولساليوم السادس والعشر

ون:     القديس سمصون، مضيف الغرباءاليوم السابع والعشر

ون:  ي اليوم الثامن والعشر
   البابا الون الثان 

ون:     الرسولير  بطرس وبولساليوم التاسع والعشر

ي عشر اليوم الثالثون: 
     الرسل االثب 



MESSES ET INTENTIONS 

Samedi  15 juin 2019 à 18h30                                Célébrant: P. Charbel Geagea 
 
Dimanche 16 juin à 11h00                                      Célébrant: P. Charbel Geagea 
Messe pour le repos de l'âme de Geryes Azzi et  de sa fille Siham à la demande 
de la famille. 

Jeudi 20 juin 2019 à 19h00                                     Célébrant: P. Charbel Geagea 
Messe pour la fête de l’Eucharistie) Corpus Christi- خميس الدسد)  avec 
procession. 

 كلمة االبونا شربل

 األحد الثاني من زمن العنصرة : أحد الثالوث األقدس 

 
ُسل  يل  الرُّ ، ها ُهَو يَظَهُر َج ِّيًّا في نَصق اإلْندِّ سالَةِّ دُهُ في الرقِّ إنَّ الَكالم الذي نَدِّ

ْن ذلَِّك  غمِّ مِّ نَُّهم بالرُّ ، يَُشكُّون. َولَكِّ يق ِّّ  أن ُسُهم، من أْصٍل يَهو
ذََهبوا إلى الَدبَلِّ َحْيُء أَمَرُهم  الَدبَل يَرُمز إلى اإلرتِّ اع َوُحضور هللا. فَُهم  -

َن الشَّك ذََهبوا إلى َحْيُء هللا، إلى َحْيُء أَمَرُهم يَسوع بِّأْن يَْذَهبوا. فَكانَت  غمِّ مِّ بالرُّ
ْم، والذي َرأْوهُ في يَسوع الَمسيح،  َع فيهِّ َي الدَّليل ع ى أنَّ الُحبق الذي ُ رِّ الطَّاَعة هِّ

يق ما يَدعو إلي   قِّيَّة، التي ال تَْدعوُهم إلى تَصدِّ م الَمْنطِّ ساباتِّهِّ ْن حِّ كاَن أْ َوى مِّ
 يَسوع.

َن الشَّك، كاَن السُّدوُّ ت َك العاَلَمة التي  - غمِّ مِّ ا بالرُّ ا َرأْوهُ َسَددوا لَ ُ  وأْيضا َولَمَّ
م الُمط َقَة وإيمانهم ب . فَُرؤيَة ذلك الَمحبوب من  من خاللها َعبَّروا َعْن طاَعتِّهِّ
ِّ هللاِّ لَُهم، كانَت األمر األ َوى الذي َجعَ َُهم يَْغ ِّبوَن  فَُهم ع ى ُحبق اآلب القذي َعرَّ

الشَّكَّ فَيَْسُددون؛ يسددون لإلل  القذي تَدسقد وتأنس حبًّا بهم فالسدوّ ال يكون إال 
 هلل.

  ونحن 
قِّنا الخاصق الذي يَقوُّنا  - َهْل نَذَهب إلى َحْيُء يَأُمُرنا يَسوع؟ أْم نُط ُِّق العنان لَِّمْنطِّ

ُت فينا  َن األْحيانِّ نَحَو الَمكانِّ البَعيدِّ َعنِّ هللا، ونحو الَمكانِّ الذي يُْسكِّ في َكثيٍر مِّ
 ُحُضْوَر هللا؟

اللِّ َسماعِّ  - ةا من خِّ ا ما نََرى الَمسيح َونَْ ُمُس ُحضوَرهُ في َحياتِّنا، خاصَّ َكثيرا
ؤيَة فينا؟ أْم نَتَناَول َونَْسَمع  ر هذه الرُّ الَك َِّمة، َوتَناُول القُربان الُمقَدَّس... فََهل تُثمِّ

ْقٍد َونَميَمة، عامِّ يَن ما يُنافي الَمَحبَّةَ  ْن َعَصبِّيٍَّة َوحِّ الَك َِّمة لِّنَعوَّ إلى ما نَحُن َع َْي ِّ مِّ
  التي بِّها أَحبَّنا هللا؟...
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