
PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 

Le Christ, pose la question à chaque chrétien et 
à nous qui voulons le suivre: « Es-tu prêt à 
boire mon calice, à souffrir, à être persécuté, 
insulté, tout cela à cause de mon nom ? ».  

 

Et, Jésus nous rappelle aussi : « Le serviteur 
n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi » (Jean 
15, 20). Il souligne que son règne n’est pas 
comme celui de ce monde. Il passe par 
l’humilité et le service. 

 

Évangéliser, c’est témoigner en premier 
l’amour de Dieu, c’est dépasser nos égoïsmes, 
c’est servir en nous inclinant pour laver les 
pieds de nos frères comme a fait Jésus.  

 

N’espérons donc pas une vie commode, 
tranquille, sans croix. Suivons donc l’exemple 
que le Seigneur nous a donné, c’est-à-dire être 
serviteur de tous. 

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 األّول بعد عيد الصليب: طلب ابني ذبدى
1er Dimanche de la Sainte Croix  

Épître: 2 Tm 2: 1-10 
Évangile: Mc 10: 35-45 

Bulletin hebdomadaire le 15 septembre 2019 



 تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب" 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات 
واأليقونات المشرقية، تصور لنا الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين 

وهيالنة. جميعنا هذه التقاليد معاً وصّورنا الصليب الممجد المرّصع 
بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "بك نقهر أعداءنا ومن أجل 

إسمك نطأ مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار 
على رؤوس الجبال، التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى 

 اليوم في هذا العيد.

 األب عبدو بدوي 

 أيلول عيد ارتفاع الصليب المكرم 14

كان كسرى ملك الفرس قد دخل اورشليم ظافراً وأسَر الوف 
المسيحيين وفي مقدمتهم البطريرك زكريا، ونقلهم الى بالده، 

عود الصليب الكريم غنيمةً، وبقيت في حوزته اربع  واخذ ذخيرة
 عشرة سنة.

ولما انتصر هرقل الملك على الفرس، كانت اهم شروطه اطالق 
المسيحيين االسرى وإرجاع ذخيرة عود الصليب. وكان كسرى 

قد مات وملك مكانه ابنه سيراوس فقبل هذا بالشروط واطلق 
االسرى سالمين مع البطريرك زكريا بعد ان قضوا في االسر 

سنة، وسلّم ذخيرة عود الصليب الى هرقل الملك وكان ذلك 11
. فأتى بها هرقل الى القسطنطينية التي خرجت بكل ما 826سنة 

 فيها الى استقباله بالمصابيح وتراتيل النصر واالبتهاج.
وبعد مرور سنة جاء بها االمبراطور هرقل الى اورشليم ليركز عود الصليب في موضعه على 

جبل الجلجلة. فقام لمالقاته الشعب وعلى رأسهم البطريرك زكريا. فاستقبلوه بأبهى مظاهر 
الفرح والبهجة بالمشاعل والترانيم البيعية، وساروا حتى طريق الجلجلة. وهناك توقف الملك 

بغتة بقوة خفية وما امكنه ان يخطو خطوة واحدة. فتقدم البطريرك وقال للملك:" ان السيد 
المسيح مشى هذه الطريق حامالً صليبه، مكلالً بالشوك، البساً ثوب السخرية والهوان، وانت 

البس اثوابك االرجوانية وعلى رأسك التاج المرصع بالجواهر، فعليك ان تشابه المسيح 
بتواضعه وفقره". فأصغى الملك الى كالم البطريرك، وارتدى ثوباً حقيراً ومشى مكشوف 
الرأس، حافي القدمين، فوصل الى الجلجلة، حيث رّكز الصليب في الموضع الذي كان فيه 

 قبالً.
 ثم نقيم تذكار ظهور الصليب للملك قسطنطين الكبير في الحرب ضد عدوه مكسنسيوس. 

وذلك انه لما قُرب من رومة استعان بالمسيحيين واستغاث بإلههم يسوع المسيح واله والدته 
هيالنه لينصره على اعدائه. وبينما هو في المعركة ظهر له الصليب في الجو الصافي، محاطاً 

بهذه الكتابة بأحرف بارزة من النور:" بهذه العالمة تظفر" فاتكل على اله الصليب، فانتصر 
على مكسنسيوس، وآمن بالمسيح هو وجنوده. وجعل راية الصليب تخفق في راياته وبنوده. 

وبعث الكنيسة من ظلمة الدياميس، وأمر بهدم معابد االصنام وشيد مكانها الكنائس، ومنذ ذلك 
، عمَّ االحتفاُل بعيد الصليب الشرَق والغرَب. وقد امتاز لبنان بهذا 330الحين، اي منذ عام 

االحتفال منذ القديم، فانه، ليلة هذا العيد، يظهر شعلة من االنوار في جروده وسواحله. فالشكر 
 للرب يسوع الذي قال:" وانا اذا ارتفعت عن االرض، جذبت الي الجميع". آمين.



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 

Mme Rita El-Tayar 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme. Hanane Sawaya  

+ Comité des Jeunes  

Mme. Syndi-Belle El-Tayar 

+ Comité des Dames 

Mme. Claire Hobeica 

+ Comité Social  

Mr. Ghazi Zeidan 

+ Comité de la Charité  

Mme. Grace Farah Ghanem 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mme. Maya Zarifé 

+ Comité de la Famille 

Mme Remonne Abboud 



Activités / 

Résponsable 

Lieu 

Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 

Mme. Woujoud 

Eglise 

Lundi 16h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 

Mme. Woujoud 

Eglise 

Lundi 19h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Ecole de Musique 

Dany Daou 

école 

Samedi13h30-11h30 

musique@paroissestjeanlapotre.ca 

Ecole Arabe 

Mme Roudayna Moussa 

Samedi 11h30- 18h30 ecole.arabe@paroissestjeanlapotre.ca 

Catéchèse et activités des  

enfants (5 - 11 ans) 

Mme. Hanane Sawaya 

Presbytère 

Samedi 18h:30- 16h:00 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

jeunes (12-17 ans) 

Mlle Syndi-Belle 

Presbytère 

Samedi 19h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 

Mme. Graziella Sakr 

Presbytère 

Samedi 18h:30- 16h:00 

communion 

@paroissestjeanlapotre.ca 

 

Chevaliers Saint Jean 

Mme. Rita El-Tayar 

Eglise 

2eme Dimanche du 

mois 

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

Ecole des Parents 

P. Charbel 

Eglise 

Samedi 18h:30- 16h:00 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 

Mme. Raymonne Abboud 

Maison 

Les vendredis 

famille@paroissestjeanlapotre.ca 

A l’écoute 

P. Charbel 

Eglise 

Lundi et jeudi 

(11h00- 19h00) 

ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 

Mme Claire Houbeica 

Salle 

Les Mercredis 

 16h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 

Mme Maya Zarife 

Gym 

Vendredi 16h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 
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Les samedis suivants à 18:30:  

2020 

12 octobre 2019 

23 novembre 2019 

11 décembre 2019  

11 janvier 2020 

6 février 2020 

11 mars 2020 

16 avril 2020 

2 mai 2020  

MESSES ET INTENTIONS 

Samedi  14 septembre 2019 à 18h30                                    Célébrant: Charbel Geagea 

 

Dimanche 15 septembre à 11h00                                          Célébrant: Charbel Geagea 

 

Jeudi  19 septembre 2019 à 18h30                                        Célébrant:  Charbel Geagea 

 

Vendredi 20 septembre 2019 à 18:30                                  Célébrant:  Charbel Geagea 

MESSES DES ENFANTS 



 أقوال القديسين 

 إن في إشارة الصليب كل روح اإليمان المسيحي:

 فيه اعتراف بالثالوث اآلب واالبن والروح القدس.•

 فيه اعتراف بوحدانية هللا كإله واحد.•

 فيه اعتراف بتجسد االبن وحلوله في بطن العذراء.•

 فيه اعتراف بقوة عملية الفداء التي تمت على الصليب بانتقالنا من الشمال إلى اليمين.•

 إذن فيليق بنا أن يكون رسمنا للصليب فيه حرارة اإليمان.





GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

 du 2 au 06 septembre 2019 

$1015.00 

QUÊTE 



ACTIVITÉS PAROISSIALES 

 

LUNDI:  
 

• Chorale  des enfants de 16h00 à 19h00 

• Chorale des adultes à 19h00 à 21h00, 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 16h30, 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 11h30 à 18h30, à l’École. 

• École  de musique de 13h30 à 11h30 

• Catéchèse et Première Communion  de 18h30 à 16h00 ,à l’École. 

• Activité (12-17 ans) de 19h00 à 20h30, à l’École. 

• Messe à 16h30, à l’Église 

 



 كلمة االبونا شربل

من خالل قراءة نّص اإلنجيل، يظهر بأّن الجموع صاعدة إلى العيد اليهودّي ومن بين الّصاعدين بعض اليونانيين، 

 وكانت قد اقتربت نهاية حياة يسوع العلنية واقترب موته، فكانت مناسبة لينبيء يسوع بموته وقيامته أي بمجده.

  هذا الموت لن يكون للموت بل ألمرين أساسيين:

إظهار أّن الحّب ال يقف أمامه حدود أي إّن الحّب هو إلى ما ال نهاية•   

  وثانياً أن هذا الموت الذي لطالما قهر العالم ولم يزل، حان وقت قهره، فليس له سلطة بعد اليوم،• 

  الموت إذاً أصبح درجة في سلم الحياة ولكن هل درجة في سلم حياة جميع الناس؟

بالطبع اجابة يسوع واضحة: إّن الحياة هي لمن يرغب الحياة وعندها على الشخص اتّباع النبع حيث معطي 

 الحياة، حيث نبع الحياة، حيث القيامة والحياة.

من هنا الحياة لها شروط: "الحّق الحق أقول لكم: إن لم تقع حبّة الحنطة في األرض وتمت، فهي تبقى 

  وحدها،ولكن إن ماتت تأتي بثمٍر كثيٍر".

مهما بلغ العالم ال يستطيع أن يدرك سّر حصاد ثمر كثير من حبة حنطة واحدة، وال كيف يتحول الحصاد إلى لحم 

ودم وعظام في أجسام البشر والحيوانات. هكذا يبقى سّر موت المسيح وقيامته كأساس إقامة الكنيسة المجيدة فوق 

 كل فكٍر بشري.

لقد جاء اليونانيون ليروه، فلماذا قدّم لهم مثل الحنطة؟ لقد أراد أن يؤكد لهم أنهم ال يقدرون أن يروه كما هو ما لم 

يعبر هو إليهم بموته وقيامته، فيدخل إلى عالمهم ويحملهم فيه. هو الطريق الذي يسحب قلوبهم إليه، يعبر إليهم، 

).٠٣: ٥فيتحدثوا به ويعبروا معه إلى حضن اآلب كثمٍر متزايد. يصيرون "من لحمه وعظامه" )أف   

"إن لم تقع حبة الحنطة في األرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتى بثمٍر كثيٍر"؟ نعم إنه يتكلم عن 

صليبه، كأن السيد المسيح يقول: إن من شأن هذا الحادث أن يتحقق في الحنطة، إنها إذا ماتت تأتي بثمٍر كثيٍر، فإن 

 كان هذا يحدث في البذور، فأليق وأوجب أن يكون فّي، إال أن تالميذه لم يعرفوا األقوال التي قالها.

الحياة الحاضرة حلوة ومملوءة باللّذة، لكن ليس بالنسبة للكل، بل للّذين هم متمسكون بها. لذلك إذا ما تطلع أحد إلى 

السماء، يَر األمور الجميلة هناك، للحال يحتقر هذه الحياة وال يبالي بها. وذلك كما أن جمال أي شيء يكون 

موضوع إعجاب من ال يرى ما هو أجمل منه، لكن إذ يظهر ما هو أفضل منه يُحتقر األول. فإن اخترنا أن نتطلع 

إلى ذلك الجمال ونالحظ سمّو المنازل المعدّة هناك، فإننا في الحال نتحّرر من القيود الحالية، فإن التعاطف مع 

 األمور الزمنية هو نوع من القيود...

  "من يحب نفسه يهلكها،ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية".

من يحّب نفسه أكثر من حبه للسيّد المسيح، أو من يحّب حياته الزمنية على حساب مجده األبدي يهلك نفسه. أما من 

 يهلك نفسه كحبة الحنطة، فيشارك السيد المسيح آالمه وموته، ممّجدًا مخلصه، ينعم بالحياة األبدية.

موت السيد المسيح غيَّر مفاهيم الموت ومعاييره كما غيَّر نظرتنا إلى الحياة، فأصبح الموت ضرورة الزمة للتمتع 

بالحياة المثمرة الكاملة. حيث ال موت فال حياة صادقة. وحين يدفن اإلنسان األنا، يعلن المسيح "الحياة" ذاته فيه. 

 وحينما يطلب اإلنسان "ذاته" ال يجد المسيح له مكانًا فيه، فيفقد اإلنسان مصدر حياته.

من يموت عن حياته القديمة ويُصلب عن العالم، تتجلَّ حياته الجديدة التي في المسيح يسوع ليختبر عربون الحياة 

 العتيدة.

  وعندها يسأل سائل كّل هذا ألربح نفسي ألني أحبها فكيف يقول من يحب نفسه يهلكها؟!

إّن من يخضع لشهواته السلبيّة تستعبده ومن يسمح لها بتملكه يحبّها فتهلكه، ولهذا السبب توصينا الحكمة فتقول: 

"ال تكن تابعًا لشهواتك، بل عاصيًا أهواءك. فإنك إن أبحت لنفسك الرضى بالشهوة جعلتك شماتة 

(، ألن الشهوات تحجز النفس عن الطريق المؤدّية إلى الفضيلة.31، 30: 16العدائك" )يشوع بن سيراخ   

وقوله "ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية"؛ إن قلت: وما معنى "ومن يبغض نفسه"؟ أجبتك: 

 من ال يخضع لها، وال يطعها متى أمرته في طريق يعاكس سبيل الخير .

لم يقل: "من ال يخضع لها"، لكنه قال: "ومن يبغض نفسه"، ألنه كما أننا ال نحتمل أن نسمع صوت الذين 

 نبغضهم، وال أن نبصر وجوههم، كذلك يجب علينا أن نرجع عن أنفسنا بشدةٍ إذا أمرتنا بمخالفة وصايا هللا.

إن كنت تحب، فلتكن مستعدًا أن تُفقد. إن أردت أن تقتني الحياة في المسيح، ال تخف من الموت من أجل المسيح 

 فالموت هو درجة في سلم الحياة.

بالتأكيد، إنّه إعالن عميق وغريب عن قياس حب اإلنسان لحياته الذي يقوده إلى تدميرها، وبغضه لها الذي يضمن 
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