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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  
https://.paroissestjeanlapotre.ca 

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

Dimanche des Rameaux 

 أحد الشعانين

Épîtres : Ph 1:1-13 

Évangile: St Jean 12:12-22 
 https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

 Le dimanche des Rameaux marque le 

début de la Semaine Sainte. Cette fête fait mé-

moire où Jésus fut acclamé comme un roi par 

les habitants de Jérusalem. Le sol été tapissé de 

manteaux et de rameaux verts, une sorte de che-

min royal en l’honneur du Messie. Les ra-

meaux, bénis ce jour-là, signifient la victoire de 

la vie sur la mort et le péché.  

 Admettons-le : il faut du courage cette 

année pour entrer dans le temps du Carême, 

particulièrement lorsque nous vivons dans des 

conditions angoissantes et incertaines à cause 

de la pandémie actuelle. N’ayons pas peur, de 

celui qui a tant aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point. Il ramènera dans nos cœurs et nos 

âmes la joie que nous avons oubliée, comme Il 

a ramené la vie et le bonheur dans le cœur de 

Lazare ressuscité.  

 Jésus voit la ferveur de vos demandes et 

s’empresse de les récompenser en les exauçant 

pleinement. 







 Nos activités paroissiales

Pour commander veuillez visiter le lien: 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/careme/ 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/careme/




"أحد الشعانينتفسير أيقونة "  

“Quête en ligne” 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre 

Chers frères et sœurs 

Notre famille paroissiale compte beaucoup sur votre gé-

nérosité pour assurer sa continuité; Merci d’utiliser une 

des différentes méthodes de contribution suivantes: 

♦ PayPal (Cliquer ici)

 Prélèvement mensuel, veuillez nous envoyer un chèque barré. 

 Chèques postdatés (hebdomadaire, mensuel ou annuel) au nom 

de la paroisse. 

 E-Transfer, directe au compte de la paroisse, en utilisant le 

courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

(un reçu pour fin d'impôt vous sera émis et envoyé) 

أمام بوابة أورشليم، الشيوخ واقفون واألطفال 

يفرشون األرض بثيابهم وبالسعف واألغصان 

يستقبلون الملك العظيم راكباً على جحٍش إبن آتان، 

ومن ورائه الرسل. هذا الموضوع تقليدي أيضاً 

ونجده في معظم اإليقونوغرافيات شرقاً وغرباً. 

تبقى بساطة التأليف بما قّل ودّل هي السائدة في 

 أيقونتنا هذه.

األب عبدو بدوي

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=url
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7


أحد الشعانين يذّكرنا بالحدث الذروة في حياة يسوع العلنيّة. فيه يرضى يسووع   

ألّول مّرة  أن يظهر ملًكا  داخالً عاصمة ُملكه أورشليم  بحشود شوعوبوّي موهويو   عولوى 

ا إلى هيكل هللا  ليعيده بيت صالة وعبادة هلل وحده. فُدخوول  هتاف هوشعنا؛ ثّم يتوّجه توًّ

َرين في حويواة  يسوع إلى أورشليم  وتطهيره للهيكل  حدثان نبويّان مسيحيّان  كانا مقّرِّ

يسوع  وسببًا مباشًرا للحكم عليه بالموت من قبل المحفل اليوهوودّي  وبورهوانًوا قوا وعًوا 

على مسيحانيّته وأُلوهيّته معًا.

 ) : 13-1/1الرسالة )فل 

هذه المقدّمة إلى رسالة فيلبّي، طافحة بالنعمة والسالم والفففرو والصفالة والفثفقفة   

والمشاركة والشوق والمحبّة واأللم في القيود من أجل نجاو اإلنجفيفل. لفقفد أبفّل بفولف  

أهل فيلبّي ببًّا عظيًما، وتمنّى بفرو لو يُراق على ذبيحة إيمانهم وخدمفتفهو وهف فذا أبفّل 

يسوع تالميذه، وه ذا أبّل أورشليم التي دخلها في مثل هذا اليوم، وفيها ومن أجلها جفاد 

بنفسه على الصليل ُببًّا أعظموو

 ) :22-12/12اإلنجيل )يو 

يروي اإلنجيلّي يوبنّا بدث الشعانين، كما رواه اإلنجيلفيّفون اإلئائفيّفون، ولف فنّفه   

يقتضل ويخالف في بعض التفاصيل. بمل الجمع سعفف الفنفخفل وخفرجفوا إلفى مفالقفاة 

هفوشفعفنفاو » يسوع ليستقبلوه كما كان يُستَْقبَُل السالطين المنتصرون؛ وكفانفوا يفهفتفففون  

، كما كان ال هنة يهتفون، بين يدخفل رسسفاا الفمفواكفل إلفى « مبارك اآلتي باسم الرّبو

هي ل أورشليم في األعياد ال برى، وال سيّما ففي عفيفد الفمفظفاّل. وصفففوا يسفوع بفمفلفك 

 «مفلفك الفيفهفود» ، أي وارث الملك داود، ومحقّق الوعود اإللفهفيّفة لشفعفبفه، ال « اسرائيل

السياسّي، كما فهم بيالط و َسبَق يسوع فقال كلمات وأتى بآيات، لم يفهمها التالمفيفذ ففي 

بينها، ول نّهم ذكروها بعد القيامة، وفهموها بفقفّوة الفرّب يسفوع الفمفمفّجفد، وعفلفى نفور 

 الروو القدس، وال تل المقدّسة. وقول الفّريسيّين  

، هو نبّوة غير مقصودة، وبشرى بالخالص الذي يحمفلفه « ها هو العالم قد ذهل وراَاهو» 

نفريفد أن » يسوع إلى العالم. وبضور بعض اليونانييّن في أورشليم، وإقبالهم على يسوع 

، هو دليل على أّن بشارة يسوع قد بدأت تجوئ العالم الفيفهفودّي إلفى الفعفالفم « نرى يسوع

الوثنّي. ولقد أصبح عيد الشعانين عيد األطفال، الّذين يتفّرد بفذكفرهفم مفتّفى اإلنفجفيفلفّي  

، كما ذكرت الرّبالة اإلسبفانفيّفة « الذين ال يقوون على المشي» (، وخصوًصا 51/12-11

، ويفحفمفلفون « يحملهم والدوهم عفلفى األكفتفا »، كان 542الراهبة إِيجاريا، بوالي سنة 

!«أغصان النخل والزيتون

ّب  َملُِّك إِّسرائِّيل» «ُهوَشْعنَا! ُمبَاَرٌك اآلتِّي بِّٱْسمِّ الرَّ



 Nos coordonnées 

“la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardon-

né.“ (Jc 5:15)

Chers frères et sœurs 

la paroisse saint jean l’apôtre est au service des fi-
dèles malades qui ont besoin de recevoir la confes-
sion et la communion. Vous êtes priés d’appeler le 

bureau de la paroisse  

au : 514 437 7755 

Visite et communion des malades



قصة روحية

األساس في الدوافع

ظهرت زوجة رئيس الوزراء السينغافوري السيدة هو في حفل 
األستقبال الرسمي خالل زيارتها للواليات المتحدة األمريكية 

وهي تحمل حقيبة يد نسائية زرقاء تبدو رخيصة وماركتها 
 غير معروفة

مما أثار موجة انتقاد في الصحف ووسائل األعالم وخاصة 
عند مقارنتها باألناقة والثياب التي كانت ترتديها مضيفتها 

 السيدة ميشال أوباما زوجة الرئيس األمريكي
وأمام كل هذا اإلنتقادات أضطرت السيدة هو لكشف قصة 

دوالر 11الحقيبة الزرقاء قالت أنها أشترتها بمبلغ بسيط يعادل 
المعرض مملوك  أمريكي من معرض بسيط في سنغافورة

لمدرسة خاصة بالطلبة المصابين بالتوحد حيث تعرض 
المدرسة منتجات من صناعة طالبها المصابين بالمرض كدعم 

 لمواهبهم ومصدر رزق لهم
كما ذكرت أن حقيبتها الزرقاء البسيطة بنظر العامة هي غالية 

عاما قضى وقتا ال 11بنظرها ألن الطالب البالغ من العمر 
 يمكن اإلستهانة به

بمجرد نشر القصة قفزة مبيعات هذا المعرض من تلك 
حقيبة يوميا بعد أن كانت تلك 022الحقائب إلى ما يقارب 

الحقائب أن تتكدس في المعرض وبلكاد يباع منها القليل ليست 
المركات العالمية هي التي تجعل العالم يحترمك ويقدرك ولكن 

رسالتك في الحياة فرسالتك هي التي تحدد قيمتك في 
 . المجتمع



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 Liliane Saleh 

M. Joe Nasr 

M. Badri Matar 

LES CONSEILLERS 

M. Ghazi Zeidan  

MEMBRES DU CONSEIL 

PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha 

+ Chorale St-Jean L’Apôtre 

Mme. Woujoud Chamoun 

+ Chevaliers de Saint Jean 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  

+ Comité des Jeunes 

M. Nicolas Aouad. 

+ 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 



 Nos activités paroissiales

Via  Zoom 

Via  Zoom 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi 
18h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi 
19h - 51h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
13h32-14h32 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi 
14h32- 11h32 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans) 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
11h:32- 18h:22 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
19h:22- 52h:32 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
11h:32- 18h:22 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 

Chevaliers Saint Jean 5ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
11h:32- 18h:22 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 
Mme. Raymonne Ab-

boud 
Les vendredis famille@paroissestjeanlapotre.ca 

À l’écoute 
P. Charbel Geagea 

Mardi, jeudi et same-
di 

11h22- 19h22 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi 
18h 32 – 52h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi 
18h - 51h 

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


أسماء في السماء

اذار
    البارة دومنينا وتذكار المالك الحارساليوم األول

    القدي  يوبنا مارون بطريرك أنطاكيااليوم الثاني

    القدي  توما الالهوتياليوم الثالث
    الشهيدين بول  وأخته يولياني والقدي  جراسيموس السائحاليوم الرابع

    القدي  ألبرتوس ال بيراليوم الخامس

    البار قونن االيسورياليوم السادس

    البار نرسي  اسقف أورشليماليوم السابع
    القديسة فرنسيس ا الرومانيةاليوم الثامن

    الشهداا األربعيناليوم التاسع

    القدي  اوكسنسيوس واألنبا اغاتوناليوم العاشر

    صفرونيوس بطريرك أورشليماليوم الحادي عشر
    البابا غريغوريوس األول ال بيراليوم الثاني عشر

    القدي  تاوافانوس السفريانياليوم الثالث عشر

    القديسة فروسيااليوم الرابع عشر

    القدي  بندي توساليوم الخامس عشر

    القدي  باباس الشهيد وتذكار المجمع الفاتي اني الثانياليوم السادس عشر
 القدي  ألي سيوس والقدي  لعائر الذي أقامه السيد المسيح من اليوم السابع عشر

   الموت

    القدي  كيريللوس أسقف أورشليم والبار يوسف الرامياليوم الثامن عشر

    القدي  يوسف الباراليوم التاسع عشر
   الشهيدة فوتينا والبار سلوان اليوم العشرين

    البار سيناسيوساليوم الحادي والعشرون

    القدي  سرجيوس بول  والبابا الون التاسعاليوم الثاني والعشرون

 القدي  ني ون االسقف ورفاقه الشهداا والطوباوية رفقا الراهبة اليوم الثالث والعشرون
   اللبنانية

    القدي  ارتاموناليوم الرابع والعشرون

    تذكار بشارة العذراااليوم الخامس والعشرون

 تذكار المالك جبرائيل وتذكار اللص الذي صلل عن يمين اليوم السادس والعشرون

   السيد المسيح
    الشهيدة مترونة والقدي  بمبواليوم السابع والعشرون

    الشهداا فيالنوس وعائلتهاليوم الثامن والعشرون

    القدي  مرق  أسقف ارثيوسا والشهيد كيرلل  البعلب ياليوم التاسع والعشرون

    القدي  يوبنا كليماكوساليوم الثالثون
    البابا لوشيوس األولاليوم الحادي والثالثون
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قراءة األبونا 

من القلب 
يا أهل اإليمان، يا َمن رجاؤهم في المسيح يسوع، أوّد أن أفرح وإيّاكم اليوم من قلب 
خاليا عائالتنا الحيّة، كنائسنا البيتيّة الصغيرة، رغم القلق الّذي يرمي بظالله مع كّل 

خبٍر نسمعه عن إصاباٍت ووفيّاٍت جديدة، غير قادرين على معرفة إلى أين ستصل بنا 
 حالة وباء كورونا المستجّدة. 

أن أفرح؟ صحيح، فمثل هذا اليوم منذ ألفي وعشرين سنة، قامت الجموع من تحت 
الرماد تصرخ مهللة لدخول "الملك" ديارها، يسوع، ذاك المخلّص المنتظر اّلذي أعاد 
لها كرامتها، ناظًرا إلى المتواضعين، إلى منكسري القلوب، والمهمشين والفقراء إلى 
ذوي "العاهات" والمرضى، إلى الخطأة، فشفى وغفر وبارك وحّل سالمه على كّل 

اإلنسان، نفًسا وجسًدا، بعطّيته الكاملة دوًما والمتّصلة بالكيان بأكمله، فهو ال يعرف إالّ 
 الحّب.

فعل فرحٍ: اليوم كما البارحة واألمس الغابر والغد أيًضا، يسوع ُهَو ُهَو لم ولن يتغيّر. 
دخوله مدينتنا الشخصيّة هو دخول الحّب الكامل إلى حياتنا وسكنى السالم فيها، بحيث 

أصبحت الشعانين فعل فرحٍ وعيٍد بالحضور اإللهّي الحّي فينا قبل أن تكونه في 
المسيرة الجماعية الكنسيّة على أهميّتها والتي ُحِرمنا منها هذه السنة، فالخطوة األولى 

للمسيرة الداخلية تبدأ من الذات، هي قرار أتّخذه بِكامل َوعيي كي أستطيع القيام به 
ألسير صوب نور يسوع وأغرف من فيض حبّه الالمتناهي. هي لقاء حقيقي مع من 

إختار القلب مسكنًا له ليضع كّل شيٍء فينا بالنور بحيث نستطيع إنتقاء ما يبنينا وينّمينا 
من رغباٍت خيّرة، أفكاٍر وميول صحيحة، أحاسيس تصرفات وإلى ما هنالك ّمما يكّون 

حركة اإلنسان.
هي شعانين شراكة مع الكنيسة األّم واليوم مع كنيستنا البيتيّة الصغيرة حيث كٌل منّا 
يرى نور "الملك" في اآلخر: في األب واألم، في اإلبن واإلبنة من جهة، ومن جهٍة 

أخرى هي الفرح الّذي نختبره من خالل شراكتنا بتضامننا مع كّل الّذين هم في الحجر 
الصّحي القسري واإلختياري، مع كّل الجسم الطبّي، التمريضي، المرافقة الروحية، 
خاليا األزمة من متطّوعين في كّل قطاعات "الخدمة المجانيّة بالحّب"، ففرحنا ليس 

وليد ما نعيشه من ترف وما نقتنيه من ممتلكاٍت ونحققه من رغباٍت آنيّة وغيره، بل هو 
فقط ذاك الفرح النابع من إلتقائنا بشخص يسوع في كّل هؤالء ولسنا وحدنا في خضّم 

المعركة الصعبة، هي ثقتنا بأّن األمور حتى ولو ال تسير كما نرغب وأنّنا فقدنا 
السيطرة عليها وبتنا على أبواب اإلستسالم لقدٍر قاٍس يوحي لنا بأّن كّل شيٍء قد إنتهى، 

فهناك من يدعونا لرفض اليأس وإحتضان الحقيقة الوحيدة: هللا يحبنا وهو حاضٌر من 
أجل كّلٍ منّا ورغم الجراحات فهو هنا وسيحمينا، لكنّه يسمح أن نمّر بإختباراٍت 

صعبة، من خاللها نكتشف سعة قلبه، مؤمنين بأنّنا سنخرج من معركتنا بسالم، متحّلين 
بـ"الصبر" حتّى ولو طال الوقت.

فرحنا اليوم هو رجاٌء قّدمه لنا يسوع المسيح، ونحن شهدنا له، باركنا وهلّلنا 
ّب"( فلنعمل جاهدين أاّل ندع أحًدا يسرق منّا الرجاء،  )"ُهوَشْعنَا! ُمبَاَرٌك اآلتِي بِإْسِم الرَّ

مفتاح فرحنا الحقيقي.



 Nos activités paroissiales

Pour commander veuillez visiter le lien: 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/careme/ 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/careme/


Horaire des cérémonies pâques 2021 

Samedi 27 mars   17: إحياء لعازرh30 

Dimanche 28 mars  11: الشعانينh00 

Dimanche 28 mars  الشعانين   :16h00 

Dimanche 28 mars  18h00 :  رتبة الوصول الى المينا 

Lundi 29 mars: 18h00 

Mardi 30 mars: 18h00 

Mercredi 31 mars )18: أربعاء أيوب )رتبة القنديلh00 

Jeudi 01 avril 18: خميس األسرارh00 

Vendredi 02 avril 07 قداس رسم الكأسh00 

)1رتبة سجدة الصلي  )   :16h00 

)2رتبة سجدة الصلي  )   :18h30 

Samedi 03 avril 16:  رتبة الغفران \ إعترافاتh00  

 18h00: قداس القيامة

Dimanche 04 avril    قداس القيامة(  ) :11h00 

 16h00: قداس القيامة

 18h00: قداس القيامة
 

 

Chers paroissiens et paroissiennes 

Un assouplissement pour les lieux de culte vient  

d’être annoncé par le gouvernement de Québec. 

Cet assouplissement nous permet de tenir des messes avec  

(250) personnes   

Pour la participation à la Messe, veuillez réserver vos places sur 

le link Eventbrite attaché sur page  Facebook de la paroisse. 


