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Horaire des Messes 
 (au temps du couvre feu) 
Dimanche 11h:00 et  18h:00 

Jeudi (18h:00 ) 
                (Chapelet, Messe, Adoration) 

Vendredi (18h:00) 

Samedi (18h:00) 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Bulletin hebdomadaire  Le 18 avril  2021 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 األحد الثالث من زمن القيامة : ظهور يسوع لتلميذي عّماوس

3e dimanche du temps Pascal  

Épîtres : 2 Tm 2:8-13 

Évangile: St Lc 24:13-35 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

Cette histoire d’espoirs brisés et de 

rêves évanouis nous est familière. La douce 

compagnie de Jésus a permis à deux disciples 

abattus de raconter leur histoire. Et ce n’est 

qu’ensuite que Jésus leur présente une interpré-

tation plus positive des récents évènements. 

Quand ils commencent à reconnaître Jésus, leur 

cœur s’enflamme. 

Jésus n'a pas vraiment disparu. Dans la 

bénédiction et la fraction du pain, il est présent ; 

chaque autel est Emmaüs, lieu où se déroule 

cette histoire. Chaque fois que nous partageons 

un repas amical, ou de famille, nous sommes à 

Emmaüs. Dès lors, tout pain et tout repas soient 

saints.  

 L'icône des disciples d'Emmaüs nous sert 

de guide sur la longue route de nos doutes, de 

nos inquiétudes et même de nos rudes décep-

tions, le Divin Voyageur est toujours notre 

compagnon de route. «Je suis avec vous tous les 

jours jusqu'à la fin du monde».  



تفسير أيقونة "القيامة المجيدة "

“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) 

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر 

مع حامالت الطيب والمالك المتشح 

بياضاً. اعتمدناها ألنها أكثر واقعية 

وإنجيلية. أما الهبوط إلى الجحيم فتأتي 

الحقاً واستعملت في التقليد السرياني بعد 

 القرن الثالث عشر. 

ألب عبدو بدويأ

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


 

اة هاذيان  ّّ س  ص ااوس هذا األحد يذّكرنا بظهور يسوع الثنين من تالميذه، على طريق ِعمَّ

ة كّل مؤمن في الكنيسة: الرّب الحّي القائم يقودنا على دروب الحياة، نسايار  ّّ التلميذين هي ص

معه ونحن ال ندري، ولكّن صلوبنا تضطرم  الرّب يفّسر لنا معنى الحيااة، يارباا تاارياساناا بساّر 

حياته وموته وصيامته  وهو أيًضا زادنا، يقّوي إيماننا، ويفتح عيوننا على معارفاتاه والداهاادة 

 له 

  

 

بعد التشديد على اإليمان بالمسيحح الحمحولحو  مح  نسح   او  ):  13-2/8طيم  2الرسالة )

الملك، والقائم م  الموت خالًصا ومجدًا أبديًّا للّذي  يؤمنون، يطالعنا جحء  مح  نشحيحد مسحيحححّي 

عريق، يطبّق على الجماعة المؤمنة منطق موت المسيح وقيامته: فشركتنا في موته بالمعمحو يّحة 

هي شركتنا أيًضا في قيامته المجيدة وملكوته؛ أّما إن كنَّا غير أمنا ، فهو سحيحّحّ  أمحيحنًحا لحوعحد  

 بالخالص، ألنّه ال يقدر أن ينكر نفسه!

 

 

يُحعحنحى لحوقحا اإلنحجحيحلحّي بحكحتحابحة هحذ  الحروايحة فحي قسحمحيح  ):  35-24/13اإلنجيل )لو 

متعارضي : األّول سلبّي، يغا ر فيه التلميذان أورشليم، وال يعحرفحان يسحوي فحي الحطحريحق، وال 

يفهمان حدث موته، وال يؤمنان بقيامته رغم شها ة النسا  وبعح  الحرفحاو؛ والحثحانحي إيحجحابحّي، 

يشرح فيه يسوي لتلميذيه ما تقوله عنه الكتب المقدّسة، ويكسر الخحبحء أمحامحهحمحا كحمحا فحعح  فحي 

 العشا  السّرّي، ويناولهما، فيعرفانه، ثّم يعو ان إلى أورشليم يبّشران التالميذ الباقي .

 

( تشحديحد عحلحى شحرح الحكحتحب 24-42/22أّما قرا ات األسبوي، ففي قرا ة اإلثني  )لحو 

المقدّسة، قام به يسوي الحّي القائم لتالميذ ، مؤّكدًا لهم أنّه أتّم بموته وقيامته كّ  ما ُكتب عنه فحي 

توراة موسى واألنبيا  والمءامير. ويضيف أن شها تهم تضاف إلى شها ة الحكحتحب، ابحتحدا  مح  

أورشليم إلى كّ  األمم، للتوبة ومغفرة الخطايا. وفي األيّام الباقيحة قحرا ة محتحواصحلحة لحيحوححنّحا )

(، والثحانحيحة 21-6//8(، في خطبتي  ليسوي ع  خبء الحياة: األولى ع  خبء الكلمة )8/46-17

 (. وهذا كلُّه إكمال إلنجي  األحد.64-8/26ع  خبء اإلفخرستيّا )

 

ولن يسعنا بقوانا العقليّة أن نفهم كالم يسوع أنّه خاباا الاحايااة، خاباا الاكالاماة وخاباا 

اإلفسرستيّا، لكّن الروح القدس هو الذي يمنحاناا أن نافاهام، ألّن الاروح هاو ياناباوع حايااتاناا 

 وشركتنا في حياة االبن، واآلب!

بَّ صَام !   َحقًّا إِنَّ 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 



 صّة روحية

 ! متى سأموت يا أبيدمي ألخي لكي يحيا    و
 

يعمها السالم. ولفرحة ، متواضعة في عائلة، نشأ الصبيان بيار وطوني
أفضل صديقين لبعضهما  بل كانا، لم يكن بيار وطوني أخوان فقط والديهما

إذ بدت ، لم يدم السالم والراحة طويال في تلك العائلة، لألسف  البعض. لكن
عالمات الضعف والمرض تبدو على جسد طوني الصغير. بعد إستشارات 

، مصاب بمرض عضال، تبين أن الصبي الصغير طوني، طبية عديدة
يعقبه عملية نقل دم. سلم ، إن لم يخضع لعالج قوي، والذي سيؤدي الى موته

بالتحضير ، بينما إنهمك األطباء، األمر الى الرب بالصالة، والدا طوني
 ليتبرع بدمه لهذا الصبي الصغير.، والبحث عن شخص مناسب، للعالج

أن الشخص الوحيد الذي تتناسب خصائص ، تبين لألطباء، بعد أسابيع قليلة
وطوني يضعف ، هو أخيه بيار. كان الوقت يمضي بسرعة، دمه مع طوني

إبنه بيار ، ونقل الدم. أخذ ذلك األب، وال بد من إجراء العالج، يوما فيوما
هل ، ثم سأله قائال: يا بيار، ونظر اليه والدموع تملئ عينيه، على حضنه

 ودموع المحبة، أنا أريد، "أجاب ذلك الولد: نعم يا بابا؟ تريد أن يشفى أخوك
، تترقرق في عينيه... تابع األب حديثه قائال: ولو طلب امر شفاء أخيك

 ؟فهل تقبل، إعطاءه دمك
 ؟غص الولد وسأل أبوه: أليس هناك من طريقة أخرى يا أبي

 كال يا ابني... فدمك هو الوحيد الذي يستطيع أن يشفي أخيكّ.، أجاب األب
  أنا مستعد...، إذا أنا أقبل يا بابا، أجاب بيار

ثم تاله نقل ، وابتداء األطباء بإجراء العالج، أدخل الولدان الى المستشفى
بينما الواحد يعطي دمه ، الدم. كان األخوان نائمان على سريرين متجاورين

أغلق ، لآلخر. كان بيار ينظر إلى أخيه وكأنها للمرة األخيرة. بعد هنيهة
أجابه الطبيب ؟ ثم سأل الطبيب: "هل شارفنا على اإلنتهاء"، بيار عينيه
 "تقريبا" . 

ذهل ؟" وهل سيكون ذلك مؤلما جدا؟ تابع بيار كالمه قائال "متى سأموت
أليس هذا هو هدف ؟! الطبيب وأجاب "لماذا تقول أنك ستموت يا بيار

يا لمحبة هذا الصبي الصغير ! كان ؟ أن أعطي دمي لكي يحيا أخي؟ العملية
، بيار مستعدا أن يدفع حياته من أجل أن يحيا أخيه. إنها أسمى أنواع المحبة

 حياة إلجل حياة .
 

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_97.html
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LES  MARGUILLIERS 

Mme Leyla El Haiby  
(Vice-présidente) 

Mme Eliane Nakouzi 
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M. Elie Kach 
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M. Joe Nasr 
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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 

 
 

+ 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  
76h-74 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
74h - 47h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
7/h/0-72h/0 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi  
72h/0- 78h/0 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca 

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans) 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
78h:/0- 76h:00 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
74h:00- 40h:/0 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
78h:/0- 76h:00 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Chevaliers Saint Jean 
 

4ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
78h:/0- 76h:00 

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 

77h00- 74h00 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi  
76h /0 – 40h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
 charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi  
76h - 47h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

Équipe Pastorale 

mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
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mailto:scouts@poroissestjeanlapotre.ca


 أسماء في السماء

 نيسان

   ميرم المصرية التائبةاليوم األول: 
   الشهيدي  أبيفانيوس وأ اسيوس أخيهاليوم الثاني:
   البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثالث:
   الشهيدي  تاو وروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع:

   القديس روبرتوساليوم السامس:
   افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:
   فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع:
   الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن:
   القديس هرماس وأبيفرا يتوس الرسول والبابا اربانوس األولاليوم التاسع:
   القديس أغابيوس ومعجءة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر:

   برحوفيوس  الشهيد أنتيبا األنبااليوم الحادي عدر:
   الشهدا  مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عدر:
   البار زوسيمااليوم الثالث عدر:
   أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوساليوم الرابع عدر:

   سابا الشهيد والبابا سوتيروساليوم السامس عدر:
   البارة أناسيمااليوم السادس عدر:
   البابا أغابيتوساليوم السابع عدر:
   البارة تاسيا التائبةاليوم الثامن عدر:
   البار تيمون الشماساليوم التاسع عدر:

   البار نتنائي  الناسكاليوم العدرين:
   البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والعدرون:
   القديس تاو ورس السيكاوياليوم الثاني والعدرون:
   القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعدرون:
   القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعدرون:

   مرقس االنجيلياليوم السامس والعدرون:
الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس اليوم السادس والعدرون:

   األول
   القديس سمعان ب  حلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعدرون:
   الشهيدي  ياسون وسوسيبتروساليوم الثامن والعدرون:
   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعدرون:

   القديس يعقوب الرسولاليوم الثالثون:
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 كلمة األبونا شربل

يُتلى اليوم على مسامعنا، نصٌّ من إنجيل القّديس لوقا الّذي يخبرنا قصة تلميذين على طريق 

هدف النّص األساسي هو الداللة على حضور يسوع الساكن في القربان المقدس، .عّماوس

حيث ال يُمكن أن نتعرف عليه بعيون الجسد عندما نتناول القربانة في نهاية القداس إنّما بأعين 

 اإليمان حين تنفتح عيوننا عليه هو الّذي بذل ذاته على الصليب ليحيا اإلنسان 

أحبائي، الحياة الكنّسية، بجماعاتها المؤمنة المتعبّدة والمصليّة، حيث يجري شرح الكلمة 

وكسر الخبز هي المكان األّول واألساسّي الّذي من خالله يستطيع المؤمن أن يتعّرف على 

  .الرّب القائم من بين األموات

في النّص الّذي قرأناه، سمعنا أّن أحد التلميذين إسمه قالوبا أو كليوباس )حسب الترجمة( وأّما 

بمعنى أوضح، يقول لنا لوقا إن الشخص الثاني يمكن أن يحمل إسم كّل  !الثاني فهو بدون إسم

 .واحٍد منّا، نحن المؤمنين، الّذين نفتّش على المسيح القائم من بين األموات

عقد يسوع أّول "سينودوس" )وكلمة سينودس تعني السير معًا( مع هذين التلميذين اللّذين كانا 
يفتشان ويبحثان ويتساءالن عن الحدث بشأن يسوع، بعد أن خاب أملهم بقيامته من بين 
 .األموات، والحظنا أنهما تركا رفاقهما الرسل ورجعا إلى بلدتهما ليكمال حياتهما بشكل طبيعيّ 

ترائي يسوع لهما هو تدّخٌل حّول مسيرتهما من اليأس إلى األمل بالحياة الجديدة بعدما شرح 

لهما مضمون الكتب المقدسة ولوقا يشّدد كتيًرا على قراءة الكتاب المقدس لمعرفة معنى القيامة 

 .)اإلنجيل الّذي بين إيدينا هو دستور حياتنا المسيحية ومنارة للمؤمنين(

المميّز اليوم أّن هذا المشهد الّذي رأيناه في اإلنجيل نعيشه كّل نهار أحد عندما نشارك في 

الذبيحة اإللهيّة أي القّداس ولكن مّرات كثيرة ال نعير الموضوع أهميّة إطالقًا. فهذا النّص من 

 .أجمل اللوحات اإلنجيليّة الّتي أستطيع عيشها في القّداس

لو إعتدنا على المجيء إلى الكنيسة قبل بداية القّداس بربع ساعة مثالً وجلسنا على المقاعد 

وبدأنا حديثنا الخاص مع يسوع من القلب للقلب ورمينا همومنا ومشاكلنا وتساؤالتنا قّدامه 

 .وبين يديه تماًما كما فعل هذان التلميذان بكّل تواضع وصراحة

ويبدأ القداس بقسم الكلمة أي من بداية القداس حتى قراءة اإلنجيل والعظة، وهي بمثابة التعليم 

الّذي قّدمه يسوع لهذين التلميذين على الطريق خالل المسيرة. وبعدها يبدأ اإلستعداد والّدعوة 

إلى المشاركة باإلفخارستيّا الّتي نعيشها بالقسم الثاني من القّداس ونتقّدم للمناولة حيث تنفتح 

عيوننا على المسيح القائم من بين األموات وهنا تبدأ ليتورجية الحياة والرسالة وننطلق صوب 

هللا وصوب اآلخر على مثال تلميذي عّماوس حين يؤكد لنا لوقا: "عادوا في الوقت نفسه إلى 

 !"أورشليم ليخبروا بقيامة الّرب من بين األموات

 .يبدو أن إختبار تلميذي عّماوس يساعدنا ألنه يشبه كّل واحٍد منا

موت وقيامة المسيح من بين األموات هي المفتاح األفضل لفهم الحياة المسيحية. المهم أاّل 
ننسى ونفقد هويّتنا المسيحيّة ونتذّكر أننا نحن تالميذ المسيح الّذي ينتظرنا كّل مرة على مائدة 

 .الكلمة ومائدة قربانه
ولو مال النهار وحان المساء هو معنا في كّل لحظة بكنيسته ضمن األسرار المقدسة لكي نبقى 

  .شهوًدا صادقين على قيامته من بين األموات، آمين



Horaire hebdomadaire  des Messes 2021 

Samedi 17 avril 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Dimanche 18avril  

11h:00 Messe. 

 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Jeudi  22 avril  

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

18h45 adoration et confession. 

 

Vendredi 23 avril 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Samedi 24 avril 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

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  (25) 

personnes. 

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

link Eventbrite attaché sur page  Facebook de la paroisse. 


