
Équipe pastorale: 

Père Charbel Geagea ,Curé 

 

Équipe administrative: 
 

Mme Leila El Haiby, V-P 

Mme Eliane Nakouzi, Secrétaire 
M. Elie Kach, 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 

 

Nicodème était un homme logique et 
raisonnable ; il consacre du temps pour 
examiner ce que disait Jésus. Pourtant, 
l’idée d’une nouvelle naissance le 
perturbait : il ne voyait pas comment il 
pourrait réaliser ce que Jésus suggérait. 
Mais Jésus ne lui proposait pas de faire 
quoi que ce soit ! Tout comme un bébé ne 
naît pas de ses propres efforts, Jésus 
l’invitait - et nous aussi - à se détendre et à 
réaliser que nous sommes soutenus par 
Dieu. Notre origine est en Dieu, c’est Dieu 
qui nous donne vie, c’est en répondant à 
l’appel de Dieu que nous trouverons la Vie. 

 Jésus entrouvre la porte du mystère, 
Nicodème ne se laisse pas arrêter par le 
refus et la haine que ses compatriotes 
portent au Christ. Il cherche à comprendre. 
La réponse de Jésus est de naître une 
seconde fois. Renaître de l’eau et de 
l’Esprit. L’eau du Baptême qui lave de tous 
les péchés en nous donnant un cœur 
nouveau et du don de son Esprit Saint qui 
nous rend participant de la vie de Dieu, 
éveillés à Dieu et docile à son imprévisible 
nouveauté. 

Bulletin hebdomadaire                  Le 26 Janvier 2020 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

 األحد الثالث من زمن الدنح

 إعتالن سّر المسيح لنيقوديمس وللشعب اليهوديّ 

3e Dimanche après L’épiphanie 

Épître: Ga 3: 23-29 

Évangile: St Jn 3: 1-16 



ÉQUIPE PASTORALE 

MEMBRES DE LA  

FABRIQUE  

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

 

 

P.  Charbel Geagea  

(Curé et Président) 

 

 

LES  MARGUILLIERS 

Mme Leyla El Haiby  
(Vice-présidente) 

 

Mme Eliane Nakouzi 
(Secrétaire) 

M. Elie Kach 
(Trésorier) 

 

Mme Rita Tayar 

M. Joe Nasr 

M. Badri Matar 

 

 

LES CONSEILLERS 

M. Ghazi Zeidan  

MEMBRES DU CONSEIL  

PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  
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+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha 
 

+ Chorale St-Jean L’Apôtre 

Mme. Woujoud Chamoun 
 

+ Chevaliers de Saint Jean 

M. Tony Hadchiti 
 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  

Mlle.  Syndi-Belle El-Tayar 
 

+ Comité des Dames 

Mme.  Claire Hobeica 
 

+ Comité de la Charité  

Mme.  Grace Farah Ghanem 
 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mlle. Tina Kach 

 

+ Comité de la Famille 

Mme.  Raymonne Abboud 

 

+ Comité Social 



 تفسير أيقونة "الدنح المجيد" 

أيقونة اإلشراق هذه، عناصرها موجودة في معظم أيقونات الدنح لدى كل 

التقاليد اإليقونوغرافية. العنصر الثالوثي، اآلب بظهور اليد )خيروفانياا،، 

رمز للخالق ولصوته الذي سمعناه ولم نره إال بصورة اإلبا  الاماتا ا اد، 

المعتمد في األردن على يد سابقه وصابغه. الروح بشكل حامااماة تانا ادر 

م  األعالي، فوق رأس اإلب . المالئكة هرعوا حاملي  المناديل لتاناشايا  

ال مرة المعتمدة والتي يُرمز لها بشعلة النار الطافاياة عالاى الامايااه. إناهاا 

ميزة خاصة بتقليدنا ال رياني الماروني، اذ أن جاماا الاناار والاماا  هاو 

صورة ل ما الالهوت والناسوت، بشاخاا ابا  ل الاماتاكنال، باكاماا  

 ألوهيته وان انيته.                                

 قصة روحية 

ن لم يبق  ي جناح قلعة، هذا السجي 
ن
ي عرص لويس الرابع عشر محكوم عليه باإلعدام ومسجون ف

ن
أحد السجناء ف

ي تلك 
ن
عىل موعد إعدامه سوى ليله واحدة. ويروى عن لويس الرابع عشر ابتكاره لحيل وترصفات غريبة، وف

ي 
ن
ن بباب الزنزانة يفتح ولويس يدخل عليه مع حرسه ليقول له أعطيك فرصه إن نجحت ف ئ السجي  الليلة فوج 

ي جناحك بدون حراسة
ن
إن تمكنت من العثور عليه يمكنك  استغاللها فبإمكانك أن تنجو، هناك مخرج موجود ف

وق الشمس ألخذك لحكم اإلعدام.   الخروج وان لم تتمكن فان الحراس سيأتون غدا مع شر

ي الجناح الذي سجن 
ن
اطور بعد إن فكوا سالسله وبدأت المحاوالت وبدأ يفتش ف غادر الحراس الزنزانة مع اإلمب 

فيه والذي يحتوى عىل عدة غرف وزوايا والح له األمل عندما اكتشف غطاء فتحه مغطاة بسجاده بالية عىل 

ل إىل شداب سفىلي ويليه درج أخر يصعد مره أخرى وظل  ن األرض وما إن فتحها حتى وجدها تؤدى إىل سلم يبن

ي برج 
ن
ي النهاية ف

ن
ي نفسه األمل إىل أن وجد نفسه ف

ن
ي مما بث ف يصعد إىل أن بدأ يحس بتسلل نسيم الهواء الخارج 

اطور اليخدعه وبينما  القلعة الشاهق واألرض اليكاد يراها. عندها عاد أدراجه حزينا منهكا و لكنه واثق إن اإلمب 

حزح  ن ب بقدمه الحائط وإذا به يحس بالحجر الذي يضع عليه قدمه يبى هو ملقى عىل األرض مهموم ومنهك ضن

فقفز وبدأ يختب  الحجر فوجد باإلمكان تحريكه وما إن أزاحه وإذا به يجد شدابا ضيقا اليكاد يتسع للزحف فبدأ 

ي 
ن
يزحف وكلما استمر يزحف بدأ يسمع صوت خرير مياه وأحس باألمل لعلمه إن القلعة تطل عىل نهر لكنه ف

ي السجن ربما كان 
ن
النهاية وجد نافذة مغلقة بالحديد أمكنه أن يرى النهر من خاللها.عاد يختب  كل حجر وبقعة ف

ي كل مره 
ن
ي واستمر يحاول ويفتش، وف

فيه مفتاح حجر آخر لكن كل محاوالته ضاعت سدى والليل يمضن

يكتشف أمال جديدا فمرة ينتهي إىل نافذة حديدية ومرة إىل شداب طويل ذو تعرجات النهاية لها ليجد 

ي محاوالت وبوادر أمل تلوح له مرة من هنا ومرة 
ن
الشداب أعاده لنفس الزنزانة وهكذا ظل طوال الليل يلهث ف

ي النهاية تبوء بالفشل. 
ن
ي أول األمر لكنها ف

ن
 من هناك وكلها توجي له باألمل ف

ا اطور يطل عليه من  وأخير ن كلها والحت له الشمس من خالل النافذة ووجد وجه اإلمب  انقضت ليله السجي 

اطور ن كنت أتوقع انك صادق معي أيها اإلمب  اطور …الباب ويقول له: أراك الزلت هنا..! قال السجي  قال له اإلمب 

ن …  ي الجناح لم أحاول فيها فأين هو المخرج الذي قلت ىلي …. لقد كنت صادقا سأله السجي 
ن
لم اترك بقعة ف

 وبحثت فيه عدا.. باب 
ّ
 إال

ً
 وال حجرا

ً
ك شدابا ي كافة األمكنة ولم تبى

ن
اطور: لقد بحثت ف عنه.. قال له اإلمب 

 الزنزانة..! لقد كان باب الزنزانة مفتوحا وغب  مغلق..!! 



غايار  ما  وما هذا فقد جذب كثياريا  ليل م  أص اح في العهد ال ديد يبدو في صعوبة هذا األص اح،

المؤمني  إلى اإليمان الم ي ي. فعنده تق  نفل غير المؤم  ال ادة في طلا  خاالاصاهاا لاتا اد نافا اهاا 

أن تدخل في حوار سري ما ال يد الم يح، وإذ تتعرف على اإلمكانيات ال ديدة  نيقوديموس م تاجة ما

الموهوبة لها. تن ني أمامه تطل  االت اد معه لتتمتا بروحه القدوس بالميالد الثاني ال ديد خال  العمااد. 

في نفل خط تككيد ال ياة الم ي انية ال ديدة : خامار جاديادة وهاياكال جادياد، كاان ال بُاد ما  الاكاشا  

يبقي هذا اللقا  الفريد بي  شخصية فري ية ممتازة وبي  شخا ال يد الم يح ينبوع  الوالدة ال ديدة. ع 

كفري ي، رجل عالم في دراسة  نيقوديموس روحي حي يفيض على كل نفل جادة في خالصها. فقد كان

التوراة والتقليد اليهودي، ورجل أخالقي يؤم  كغيره م  والفري يي  أنه في قادرة اإلن اان إن أراد أن 

يفعل بّر الناموس، يعتمد على جهاده الذاتي وإرادته البشرية، يتم ك ب رفية الناموس، وبا ا ا  نافا اه 

حافظا لها. يري في الم يح معلما يهوديًا مهتًما بالناموس، ولاعالاه كاان أحاد الاكاثاياريا  الاذيا  ذكارهام 

اإلن يلي: "ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آم  كثيرون باسمه إذ رأوا اآليات التاي صاناا"، آما  

أنه أتى م  ل. ولعله كان يرجو في ي وع أن يكون مصلً ا أخالقيًا، يقوم على أسااس حافال الانااماوس 

وخبرتاه تاؤهاالناه لاقاباو  الا ايااة  نيقوديموس لم تك  عقلية  حرفيًا، وأن يصلح م  شكن األمة اليهودية.

ال ديدة في الم يح ي وع، خال  الميالد ال ديد، والتمتا بناموس روحي جديد. كان ما اتااًجاا أن يارفاا 

وقلبه وكل أحاسي ه وطاقاته ن و ال ما  ليدرك حاجته إلى الميالد ال ديد خال  ذاك  ال يد الم يح فكره

"الذي نز  م  ال ما  اب  اإلن ان الذي هو في ال ما "، فهو وحده يصعد إلى ال ما  لي امال ماؤماناياه 

أن يرى الملكوت، فككد له ال يد ال اجة إلاى  نيقوديموس اشتاق  معه ككبنا  هلل يتمتعون بالبنوة لآلب فيه.

المعمودية بالما  والروح. ليعيش المؤم  دوًما كاب  هلل ي لك بالروح. فاي هاذا األصا ااح يارفاعاناا ما  

األرضيات إلى االنشغا  بال ماويات خال  ات ادنا بال ماوي إلى نز  إلينا وصعد ليصعدنا معه، إذ هاو 

 .قائم في ال ما 

سمعنا أنه قد أغلق علينا ت ت الخطية بكوامر الناموس أي صار الكل خاطئ ن ل ي ت ق الاماوت. أماا 

وبدون خاوف، وذلاك  نطيا وصايا الكتاب ب رية الناموس، وصرنا في الم ي ية فقد ت ررنا م  أعما 

ب ب  حياة الم يح فينا ومعونة الروح القدس. فالم يح أعطي النعمة. فم  هو مملو  بالم بة ل  ي اتاا  

لوصية "ال تقتل". م  ثمار الروح التعف ، وم  له هذه ل  يشتهي شهوة خاطئة ول  ي تا  لوصياة "ال 

تتغير طبيعتنا فن تطيا أن ن لك في البر ونعمل أعما  بر ب ارياتاناا.  بالم يح نتبرر، أي باإليمان تزن".

والفرق بي  الناموس واإليمان بالم يح، هو أن الناموس هو مثل القانون ال نائي ال ي اتاطاياا ساوى أن 

وال  ي اكم القاتل، لكنه ال ي اتاطاياا أن يصال ل اماياره الاداخالاي لاياماناعاه أن يشاتاهاي ماوت عادوه.

القدس. ووصية مثل "ال تشتِه" ال يمك  تنافاياذهاا إال  سوى الروح الوصو  لداخل القل  والفكر ي تطيا

ففي المعمودية نموت ما الم يح ونقوم معه الب ايا  صاورتاه، ولاذلاك فاكال ما  دخال بالروح القدس. 

حر. رجل أم أنثى، الكل مات، والكل قام بشكل الاما اياح. وإذا كاناا  يهودي أو يوناني. عبد أو المعمودية

 كلنا شكل الم يح فال فرق بي  واحد وآخر.

  ''إعتالن سّر المسيح لنيقوديمس وللشعب اليهوديّ  '' 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 

Mme. Woujoud Chamoun 

Église 

Lundi  

18h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 

Mme. Woujoud Chamoun 

Église 

Lundi  

19h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 

M. Dany Daou 

École 

Samedi 

13h30-14h30 

musique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 

Mme Roudayna Moussa 

Samedi  

14h30- 16h30 
ecole.arabe@paroissestjeanlapotre.ca 

Catéchèse et activités des  

enfants (5 - 11 ans) 

Mme. Hanane Sawaya 

Presbytère 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-17 ans) 

Mlle Syndi-Belle El-Tayar 

Presbytère 

Samedi  

19h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 

Mme. Graziella Sakr 

Presbytère 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

communion@paroissestjeanlapotre.ca 

 

Chevaliers Saint Jean 

Mlle Syndi-Belle El-Tayar 

Église 

2ème Dimanche du 

mois 

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 

P. Charbel Geagea 

Église 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 

Mme. Raymonne Abboud 

Maison 

Les vendredis 
famille@paroissestjeanlapotre.ca 

À l’écoute 

P. Charbel Geagea 

Église 

Lundi et jeudi 

11h00- 19h00 

ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 

Mme Claire Houbeica 

Salle 

Mercredi  

18h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 

Mlle Tina  Kach 

Gym 

Vendredi  

18h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

ÉQUIPE PASTORALE 

mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:Parents@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:Famille@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:dames@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:scouts@poroissestjeanlapotre.ca


Nos Activités  



MESSES ET INTENTIONS 

 Samedi  25 Janvier 2020  à 18h30               intention: des Paroissiens. 

 

 Dimanche 26 janvier 2020  à 11h00            intentions: 

  Messe et rite de l’encens à l’intention de Gerges Azzi et sa fille Siham 

pour 1 An offerte de sa femme oronfle et sa Famille. 

 Messe et rite de l’encens à l’intention de Ibrahim Zaknoun offerte de fadi 

Ishak et ses frères . 

 Messe et rite de l’encens à l’intention  de Hanné Rizk Chabhar, offerte de 

ses enfants ( Hoda, Sami, Youssef, Georges et leurs familles) 

 

 Jeudi 30 Janvier 2020  à 18h30                   intention: de la Paix. 
 

Les Messes seront Célébrées par :  P. Charbel Geagea m.l  

MESSES DES ENFANTS 

01 février 2020                                                         14 mars 2020               

02 mai 2020                                                              18 avril 2020 

 أقوال القديسين 

Haymon d'Auxerre 
Vous ne savez d'où il (L'Esprit Saint) vient, parce que vous ignorez 

comment il conduit les hommes à la foi, ni où il va, parce que vous ne 
savez non plus comment il les élève jusqu'à l'espérance. 

 
Théophylactus 

L'Esprit saint opère dans la plénitude de sa puissance, et agit là où il 
veut et comme il veut ? 

Lorsque vous entendez dire que le Fils de l'homme est descendu du ciel, 
n'allez pas croire que la chair elle-même en est descendue, c'est là une 
erreur des hérétiques qui enseignaient que le Christ avait pris son corps 

dans le ciel, et n'avait fait que passer par le sein de la Vierge. 



NOS ÉVÈNEMENTS 

QUÊTE 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

 Du 18 au 25 janvier 2020 
 

587 .00$ 



ACTIVITÉS PAROISSIALES 

 

LUNDI:  
 

• Chorale  des enfants de 18h00 à 19h00 

• Chorale des adultes à 19h00 à 21h00, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

• Réunion des Dames  de 19h00 à 20h30, à la Salle  de la paroissiale. 

 

JEUDI: 
 

• Chapelet à 18h30, à l’Église. 

• Messe  à 19h00 ,à l’Église. 

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

 

VENDREDI: 
 

• 1er vendredi du mois : messe et adoration du Sacré-Cœur. 

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

• Groupe Familial, chaque 15 jours, à 20h00 

• Formation Chrétienne, chaque dernier Vendredi du mois, de 19h30 à 20h30,  
à la Salle de la paroisse. 

 

SAMEDI: 
 

• École Arabe de 14h30 à 16h30, à l’École. 

• École  de  musique de 13h30 à 14h30 

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

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

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

• Messe à 18h30, à l’Église. 



2020كانون الثاني أسماء في السماء: شهر   

   : تذكار ختانة الرب يسوع والقديسني باسيليوس وغرغوريوساليوم األول

   : سلفسرتوس األول بابا رومااليوم الثاني

   : النيب مالخي والشهيد غرديوساليوم الثالث

   : القديس غايوس بابا رومااليوم الرابع 

   : القديس بوال أول النساكليوم اخلامسا

   : اعتماد الرب يسوعاليوم السادس

   : تذكار مديح مار يوحنااليوم السابع

   : الشهيد كارتاريوساليوم الثامن

   : القديس اوسرتاتيوساليوم التاسع

   : القديس غريغوريوس النيصياليوم العاشر

   : القديس تاودوسيوساليوم احلادي عشر

   : الشهيدة تاسيانااليوم الثاني عشر

   : القديس يعقوب أيقف نصيبنياليوم الثالث عشر

    : القديس هيالريوساليوم الرابع عشر

   : القديس نيلوس و يوحنا الكوخياليوم اخلامس عشر

   : تذكار سالسل مار بطرساليوم السادس عشر

   : القديس انطونيوس الكبرياليوم السابع عشر

   : القديس كريللس االسكندري وتذكار قيام كرسي مار بطرس يف رومااليوم الثامن عشر

   :القديس مكاريوس االسكندرياليوم التاسع عشر

   : القديس افتيموس الكبرياليوم العشرين

   : الشهيد سيباستيانوساليوم احلادي والعشرون

   : القديس تيموتاوس والشهيد انسطاسيوساليوم الثاني والعشرون

   : القديس كليمنضوس أسقف أنقره والبابا سرجيوس األولاليوم الثالث والعشرون
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 كلمة األبونا شربل

 لقاء يسوع:قبل حال نيقوديموس 
كان يرى جماعته يكرهون يسوع وهو يحس باندفاع نحوه ، تجذبه معجزاته وتعاليمه  :الحيرة

 . وشخصيته مما قاده إلى االستفسار والبحث عن الحق والحقيقة
كان يحس بأنه يفتقر إلى السالم الحقيقي والراحة العميقة واإلحساس باألمان )قلبه  :القلق

مثقل( ومع ذلك جازف بمركزه وأصر على القدوم بنفسه ليكشف هوية يسوع مع أنه كان 
فعلينا المجيء بأنفسنا إلى الرب لننال  .بأمكانه أن يرسل أي شخص لالستفسار عن يسوع
 . النعمة وال ينفع أن يقوم بهذا أي شخص بدالً منا

حيث جاء ليالً حرصاً منه كي ال يعرض نفسه إلى التساؤل من قبل المجلس اليهودي  :الخوف
كما أراد أن يقضي مع يسوع ساعات هادئة بهدوء الليل بعيداً عن أوقات النهار الصاخبة التي 

فجاء مقدماً ذاته متخلياً عن كل التقاليد والكبرياء والنظرة القديمة  .يتكدس الناس حول يسوع
 .للحياة وأعطى فرصة للرب أن يعمل فيه ويغيره  

 اللقاء مع يسوع
يرينا النص أن نيقوديموس يسأل ويسوع يجيبه بجواب غامض ثم يبين له نيقوديموس بأنه ال 
يفهم فيتبعه يسوع بشرح وتوضيح حيث أراد يسوع أن يشبعه ويغذيه بمعلومات عن هللا لملء 

روحه وإشباعها واروائها. فعندما ننفتح للرب فأن الرب يوضح لنا أشياء ال نعرفها سابقاً 
فيسوع ليس مجرد معلم ينصح لكنه مخلص فأجابه بان ما ينقصه ليس عمالً بل أن يولد مرة 
أخرى ويسوع قادر أن يعطيه هذا الميالد فهو على الرغم من كونه معلم أال انه غير مؤهل 

 لدخول ملكوت هللا ما لم يولد ثانية. 

 إن الملفة بتعليم يسوع أنه يعيدنا الى ذواتنا لرؤية الحقيقة واكتشافها. 

 لقاء يسوع:بعد حال نيقوديموس 
 

 .زال عنه الخوف وبدأ يسير على ضوء كلمة هللا باالعتماد على ذاته .1

 .تحلى بالشجاعة فدافع عن يسوع عندما ارادوا قتله وبدأ يتكلم بطالقة بالعدالة .2

 .أصبح تلميذاً في السر .3

4.  ً  .عند موت يسوع أحضر اطياباً وحنوطاً لجسد يسوع بشجاعة وعلنا

خرج عن سريته في أتباع يسوع مخاطراً بسمعته ومركزه الراقي وأجبر على  .5
 .التنازل عن منصبه

ترك ماله وسلطانه وفضل الحياة مع الرب الكتشافه أن الملكوت شخصي وممكن  .6
 .كل إنسان أن يبحث عبه وهذا يتطلب ترك الحياة القديمة والوالدة الجديدة

أن هللا في محبته للجميع ال يترك من نتصورهم ال يمكن وصولهم إلى الرب. فاهلل يعمل على 
تغيرهم )إن هم أرادوا التغيير( لكن األمر يحتاج إلى وقت لكي يخرج اإلنسان من الظلمة التي 

 يعيش فيها وهللا صبور ومتواصل لمساعدة اإلنسان. 


