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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

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 

عيد ميالد سيّدتنا مريم العذراء   

14e Dimanche de la Pentecôte  

Épîtres :  Co 2 6:1-4 

Évangile: St Luc 8:16-21 

« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 

entendent la parole de Dieu, et qui la 

mettent en pratique ».  

À ses proches qui veulent le voir et qui 

butent sur des impossibilités matérielles, 

Jésus répond en mettant en avant l’écoute 

de Dieu comme le lieu véritable de 

la constitution de sa famille. C’est cela 

qui bâtit la commune appartenance: une 

écoute active par chacun.  

Ce qui me rapproche de Jésus, ce qui me 

situe par rapport à Lui, c’est d’écouter 

comme Lui, de devenir comme Lui-même 

devient, d’entrer dans ma filiation. 

Aujourd’hui, je puis me rapprocher de Lui 

en recevant ce qui m’est donné en propre, 

en le laissant fructifier... par-là, je me 

rapproche également de mes autres frères 

http://www.jardinierdedieu.com/article-la-famille-de-dieu-79744384.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-ecouter-la-parole-de-dieu-58534141.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-ecouter-la-parole-de-dieu-58534141.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-lc-8-19-21-nouvelle-maternite-et-nouvelle-fraternite-110516341.html
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 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"

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.

 األب عبدو بدوي



 روحيةقصة 

 

كنت افتقد شابًا ال عالقة له باإلنجيل وال اتصال له 

بالكنيسة. بدأت أتحدث معه عن عذوبة الحياة في 

المسيح والتمتع بالشركة معه، وتعرضت للحديث عن 

الدخول إلى أعماق اإلنجيل والممارسات الكنسية بفكر 

 روحي

"هل تظن أن َّللاه ال يسمع لي وأنا  أما هو فقال لي :

مسترخي على سريري، أشرب السيجارة؟ هل من 

ضرورة للوقوف للصالة أو الجلوس لدراسة الكتاب المقدس أو الشركة في العبادة 

  الكنسية"؟

أجبته عن ضرورة اشتراك الجسد مع النفس في العبادة، سواء الخاصة أو 

الكنسية، ومساهمة كيان اإلنسان كله معًا في التعبير عن شوقه للتمتع باَّلله 

حين يكون اإلنسان جادًا في تصرفات جسده تشارك  والحديث معه واالستماع إليه

ية الجسد، وحين يسترخي الجسد تجد النفس فرصتها أيًضا  النفس ِجدِّ

فقط تحت ضغط المرض أو الظروف المحيطة بنا قد يتوقف الجسد  لالسترخاء

عن بعض هذه الممارسات. لكن النفس تجاهد وتستعذب الحياة في المسيح. لكن 

 مادام للجسد فرصته للجهاد بجدية فكل تهاون يعكس أثره على النفس.

هل رأيت حمالً يأكل وهو ُملقى على األرض  هذا ما تُعلمه إيهانا قُطعان الحمالن

 مسترخيًا؟

 ربما يكون العشب على بعد إنش واحد من فمه، لكنه ال يأكل منه

 لكي يأكل الحمل يقف وينحني برأسه وقد يركع بقدميه األماميتين ليأكل

لقد دخل بنا ربنا إلى مراعيه الخضراء لكي ننحني برؤوسنا كما بُرَكبنا، فتنحني 

 نفوسنا بالتواضع وتأكل وتشبع وترتوي

 هب لي يا رب أن أعبدك بكل كياني

 جسدي بحواسه وطاقاته يتعبد لك

 ونفسي بكل قدراتها تسجد أمامك

 كياني كله ال يعرف االسترخاء

 لكي يشاركك أمجادك األبدية 







 أقوال القديسين

 لقد أتى يسوع إلينا عبر مريم “"

 ”و يريدنا الذهاب إليه على الدرب عينه.

 

 )القديسة فيرونيكا جولياني( 



GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

 du 26 août au 01 septembre 2019 

$816.00 

QUÊTE 



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.  



   أيلولشهر -أسماء في السماء 

 

   اليوم األول:القديس سمعان العمودي الصغير

   اليوم الثاني:القديس ماما الشهيد

   اليوم الثالث:القديس تاودورس الكبير

   اليوم الرابع:القديس بابيال

   اليوم الخامس:زكريا والد يوحنا المعمدان

   اليوم السادس:اعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسي

   اليوم السابع:القديس صوزن الشهيد

   اليوم الثامن:ميالد العذراء مريم

   اليوم التاسع:يواكيم وحنة والدي العذراء

   اليوم العاشر:القديسة بولكاريا الملكة

   اليوم الحادي عشر:القديسة تاودورا

   اليوم الثاني عشر:القديس كورنيليوس قائد المئة

   اليوم الثالث عشر:القديس خريستوفورس

   اليوم الرابع عشر:عيد ارتفاع الصليب

   اليوم الخامس عشر:القديس ابراميوس الملقب بشينا

   اليوم السادس عشر:الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجة

   اليوم السابع عشر:القديسة صوفيا وبناتها

   اليوم الثامن عشر:هرب ربنا يسوع المسيح الى مصر

   اليوم التاسع عشر:القديس جنواريوس

   اليوم العشرين:الشهيد اسطاتيوس وعائلته

    اليوم الحادي والعشرون:القديس قذراتوس والشهيد تاودورس

   اليوم الثاني والعشرون:القديس موريسيوس ورفاقه

   اليوم الثالث والعشرون:بشارة زكريا بيوحنا

   اليوم الرابع والعشرون:القديسة تقال أولى الشهيدات

   اليوم الخامس والعشرون:القديس بفنوتيوس والقديسة فروسينا

   اليوم السادس والعشرون:القديس يوحنا االنجيلي

   اليوم السابع والعشرون:القديس البابا لينوس األول والقديس كالوبا الرسول

   اليوم الثامن والعشرون:القديس خاريطون والقديس دلماطوس

   اليوم التاسع والعشرون:القديس روحانا

   اليوم الثالثون:تذكار خطبة مريم العذراء للقديس يوسف



MESSES ET INTENTIONS 

Samedi  07 septembre 2019 à 18h30                                    Célébrant: Charbel Geagea 
 
 
Dimanche 08 septembre à 11h00                                          Célébrant: Charbel Geagea 

Messe et rite de l'enscence de 40e jours au feu de Mme Eléonore Mes-
kawi Atallah offerte de son fils Emile Atallah  
 

 قداس وجناز لراحة نفس جورج نصري مندلق بطلب من زوجته نجاة عيد 
 
Jeudi 012septembre 2019 à 19h00                                        Célébrant:  Charbel Geagea 

 كلمة االبونا شربل

 في قراءة إنجيل اليوم نموذجان لشخصين أحبّا المسيح كّل على طريقته: مرتا الخادمة ومريم المتأملة.
ولمن سيتسّرع بالحكم نبادر إلى القول ألّن الرب يسوع لم يقل لمرتا إنّك اخطأت لكنه قال: ان مريم أخذت 

 النصيب األفضل أو الموقف األكثر حكمة.
 فكيف تصرفّت كّل من االثنتين؟

 
مرتا هي مثال كّل شخص منا... في كثير من األوقات، يدخل شخص عزيٌز إلى بيتنا فال نجلس معه إاّل القليل  -

 من الوقت بينما نمضي الوقت بالمطبخ بتحضير الضيافة، ربّما غذاء، ربما عشاء... 
إضافة إلى ذلك، مرتا تمثّل الشخص اّلذي يحمل فوق قدرته... فلو تصّرفت على قدر مسؤوليتها لما كانت طلبت  -

 المساعدة من أختها... فالرّب ال يريد أن يحمل أحدٌ فوق وزره.
مرتا أرادت أن تظهر خدمتها ليسوع لتبيّن حبّها له بينما يسوع هو فاحص القلوب والكلى... -  
أعطت مرتا من قلبه ومن تعبها لكي تظهر حبّها فهي أحبّت كما تريد هي ال كما يريد محبوبها. -  
 

 بقيت مرتا على المستوى البشري ولكن مريم تعاطت على مستوى آخر:
كّرست حبها بالتأّمل والسماع، سماع كلمة الرب. وهذا السماع سيتبع بعمل ممتلـٍئ من الّروح، مطبّقة كالم 

 الرب: ّطوبى لمن يسمع كلمة هللا ويعمل بهاّ.
إذاً السماع هو عامل أساسّي إذ يأتي بااليمان على مثال مريم أّم يسوع التي سمعت وآمنت، والسماع سيؤدي إلى 

 أن تكون مريم، أخت مرتا، تلميذة ومرسلة للرب "هذا الذي سمعناه ورأيناه جئنا نبشركم به".
 يمكننا القول إّن مرتا أعدت طعاماً للرب فيما مريم أكلت الرب.

فعندما أنصت للشخص أعيد إليه كرامته وأعطيه قيمة... وكم من األطفال في دور االيتام وكم العجزة في بيوت 
الراحة، يبكون يومياً ألن ال أحد يسمعهم، ليس لهم هم بما يأكلون ويشربون بل بمن ينصت إليهم، ألنه يعطيهم 

 اهتماماً وقيمةً... وكثير من المشاكل تحّل بمجرد البوح بها...
 فاليوم، هل نسمع ألوالدنا؟ وهل األوالد يسمعون ألهلهم؟ 

عندما تكون مرسالً ستكون مصلياً وستكون خادماً وستكون متأّمالً ولكن يمكن أن تكون خادماً وال تكون مرسالً... 
فالرب يريدك كامالً ويريد أن تقول له "كلّي لك ألني منك واليك". وكما قال مار بولس في الرسالة، كّل ما أنقله 

 إليكم من خير وحّب هو من هللا.
 

إن مريم عشقت الرب: فالعاشق هو المتأّمل الّذي يأكل من نظرات عيني حبيبه. فالحّب ليس بكثرة األفعال 
 الخارجية، بل باألفعال الداخلية أي بالشعور، بالقلب... فماذا سينفع لو عملت المعجزات ولم تكن لي المحّبة؟

  في الختام، علينا أن نأخذ العبر من خدمة مرتا ولكن أن نحّب ونتأمل ونصلّي كما فعلت مريم.
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