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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 25 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 الرابع من زمن القيامة : 
 ظهور يسوع للرسل على البحيرة

4e dimanche du temps Pascal  
Épîtres : He 13:18-25 

Évangile: St Jn 21:1-14 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

 Le Ressuscité a demandé aux apôtres de 

retourner pêcher, avec l’ordre de jeter le filet à 

droite de la barque. La réponse a sans doute 

exigé de leur part beaucoup de confiance. Mais 

c’est là qu’ils ont trouvé une grande quantité de 

poissons. 

 Lorsque la vie nous paraît terne, déce-

vante, insatisfaisante, ne se pourrait-il pas que 

le Ressuscité nous demande de revisiter ces 

situations, de jeter un nouveau regard sur notre 

quotidien, un regard un peu plus précis, un re-

gard autre, le regard de la foi. C’est à l’aide de 

ce regard que l’on peut reconnaître les signes de 

la présence active du Ressuscité dans le dérou-

lement de nos jours. 

 De même que le disciple bien-aimé fait 

part aux autres de sa reconnaissance du Ressus-

cité en leur disant : « C’est le Seigneur », ainsi 

devons-nous apprendre à partager les fruits que 

la foi nous fait produire. Nous ne sommes pas 

seuls à vivre l’aventure de la foi, c’est une ex-

périence partagée. 



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


  

هذا األحد يذّكرنا بظهور يسوع لسبعة من تالميذه، على بحححيحرة يحبحريهح ، وهحو 

يراجع إنجيل ثالثاء الحواريّين. هو صيد عجيب بقّوة كلحمحة يسحوع الحرّب الحححّ  

القائم، يرمز إلى صيد الناس على يد الرسل. ويرى آباء الحنحنحيحسحة شح  ال حبحنحة 

رمًزا للننيسة، الت  يجب أن تجمع ش  المسيح الحقحائحم جحمحيحع ألحعحوب األر ، 

 لتمنحهم ملَء النعمة والخالص.

  

هذه خاتمة الرسالة، فيها بقيَّة نشيد ليتورجّي يختصر ): 25-13/18الرسالة )عب 

عمل المسيح الخالصّي: هو راعي الخراف العظيييم اليميخيلّي، ويعيبي ، وعيظيييم 

األحبار بموت  ودم  وقيامت  لعهد جديد أبدّي. وفي النشيد أيًضا اخيتيصيار ليليعيميل 

المسيحّي: هو التزام بالمسيح، وتتميم لمشيئة هللا، وعميل اليميرضيّي فيي عييينييي ، 

 بحياة قداسة وتمجيد هلل اآلب، الذي كّل ويء من  وإلي ، إلى األبد.

  

كانوا سبعة، رمز إلى مجموع اليتيالميييذ. ليم يصيطيادوا ):  14-21/1اإلنجيل )يو 

ويئًا، عالمة واضحة على أنَّ مهنتهم اآلن لم تعُد صيد السمك، بل صيد الناس إلى 

الخالص. الربُّ يسوع الحاضر اليحيّي اليقياويم هيو صياحيب اليبيادرة فيي الصيييد 

وا واليتيليميييذ  العجيب. عرفوه من كثرة السمك الذي اصطادوه، ووبكتهم لم تيتيميزَّ

(: 31×9عدد رمزّي مرّكب من ) 351الحبيب هو أّول من عرف . وعدد األسماك 

أي ) 31( يرمز إلى عمل الرّب يسوع اإللهّي العجيب، والعدد 1× 1أي ) 9العدد 

(، ألّن اليكينيييسية 31(، واليميلء واليكيميال )1( يرمز إلى الكّل والشمول )31+ 1

مدعّوة إلى أن تضّم جميع الشعوب، وتيمينيحيهيم ميلء الينيعيمية واليخيالص. وفيي 

، إوارة واضحة إلى سّر اإلفخيرسيتييّيا، وهيو » أخذ يسوع الخبز وناولهم« األخير، 

 المناسبة الحقيقيّة المميّزة، التي يتعّرف فيها المؤمن إلى يسوع الحّي القاوم..

  

 

ّب »   « إِنه ُ الره



 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

 القاضي يعفو عن الشاب القاتل .. والقاتل يرفض العفو
 

حدث ان شابًا كان يعيش في احدى المدن ويتحلى بسمعة طيبة وأخالق حميدة متمتعًا بنظرة 
رضى واستحسان من كثيرين من أهالي بلدته لكنه ولألسف تورط في احد األيام بلعب الورق 

مع بعض اصحابه حيث احتد وفقد اعصابه وما كان منه اال ان سحب مسدسه واطلق النار 
 على خصمه في اللعب فقتله. فألقي القبض عليه وسيق الى المحكمة وحكم عليه باالعدام شنقًا.
لكن بسبب ماضيه الممدوح واخالقه المرضية فقد كتب اقرباؤه ومعارفه واصدقائه عرائض 

استرحام كانت تحمل تواقيع كل أهل البلدة تقريبًا وفي خالل فترة قصيرة سمع أهل المدن 
والقرى المجاورة بالقصة وتعاطفوا من الشاب المسكين فاشتركوا في توقيع عرائض استرحام 

 أخرى.
 

بعد ذلك قُدمت هذه العرائض الى حاكم المنطقة والذي حدث انه كان مسيحيًا مؤمنًا وقد ذُرفت 
الدموع من عينيه وهو يرى مئات االسترحامات من أهل البلدة والبلدان المجاورة تمأل سلة 
كبيرة أمامه. وبعد تأمل عميق قرر ان يعفو عن الشاب، وهكذا كتب أمر العفو ووضعه في 

 جيبه من ثم لبس ثوب رجل دين وتوجه الى السجن.
حين وصل الحاكم الى زنزانة الموت، نهض الشاب من داخلها ممسًكا بقضبانها الحديدية قائاًل 

بصوت غاضب : " اذهب عني، لقد زارني سبعة على شاكلتك حتى اآلن، لست بحاجة الى 
 مزيد من التعليم والوعظ. لقد عرفت الكثير منها في البيت."

 قال الحاكم "ولكن"، "ارجو ان تنتظر لحظة ايها الشاب، واستمع الى ما سأقوله لك "
 صرخ الشاب بغضب "اسمع"، "أخرج من هنا حااًل واال فسأدعو الحارس."

قال الحاكم بصوت مرتفع "لكن ايها الشاب"، "لدي أخبار تهمك جًدا، أال تريدني أن أخبرك 
 بها؟"

 رد الشاب "لقد سمعت ما سبق وقلته لك!"، "أخرج فوًرا واال فسأطلب السجان".
أجاب الحاكم "ال بأس"، وبقلب مكسور استدار وغادر المكان. وبعد لحظات وصل الحارس 

 وقال للشاب:
 "انت محظوظ لقد حظيت بزيارة من الحاكم."

 صرخ الشاب "ماذا!"، "هل كان رجل الدين هذا هو الحاكم؟"
أجاب الحارس "نعم انه الحاكم، وكان يحمل لك العفو في جيبه لكنك لم ترد ان تسمع وتصغي 

 الى ما سيقوله لك."
صرخ الشاب بأعلى صوته "أعطني ريشة، أعطني حبًرا، هات لي ورقًا ". ومن ثم جلس 
وكتب ما يلي: "سيدي الحاكم، أنا أعتذر لك، وأني آسف جًدا لما بدر مني وللطريقة التي 

 استقبلتك بها.. الخ."
استلم الحاكم رسالة االعتذار تلك، وبعد أن قرأها قلبها وكتب على الوجه اآلخر للورقه: "لم 

 تعد تهمني هذه القضية."
بعدها جاء اليوم المعيّن لتنفيذ الحكم في الشاب. وعند حبل المشنقة توجه له السؤال التقليدي 

 المعروف. "هل هناك ما تريد قوله قبل أن تموت؟."، قال الشاب "نعم":
"قولوا للشباب حيث كانوا انني ال أموت اآلن بسبب الجريمة التي اقترفتها. أنني ال أموت 

ألنني قاتل! لقد عفا الحاكم عني، وكان يمكن أن أعيش. قل لهم انني أموت اآلن ألنني 
 رفضت عفو الحاكم ولم أقبله، لذلك حرمت من العفو."

 

http://story4free.blogspot.com/2013/01/blog-post_15.html
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+ Chevaliers de Saint Jean 

 
 

+ Comité 1ère Communion 
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Mme.  Raymonne Abboud 

 

 



 Nos activités paroissiales 

Via  Zoom 

Via  Zoom 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
38h-39 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
39h - 23h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
31h11-34h11 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi  
34h11- 36h11 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca 

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans) 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
36h:11- 38h:11 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
39h:11- 21h:11 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
36h:11- 38h:11 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Chevaliers Saint Jean 
 

2ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
36h:11- 38h:11 

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 

33h11- 39h11 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi  
38h 11 – 21h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
 charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi  
38h - 23h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

Équipe Pastorale 
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 أسماء ش  السماء

 نيسان

   ميرم المصرية التاوبةاليوم األول: 
   الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخي اليوم الثان :
   البابا اسيدوروس أسقف أوبيليةاليوم الثالث:
   الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع:

   القديس روبرتوساليوم الخامس:
   افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:
   فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع:
   الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن:
   القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس األولاليوم التاسع:
   القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاألر:

   برحوفيوس  الشهيد أنتيبا األنبااليوم الحادي ع ر:
   الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثان  ع ر:
   البار زوسيمااليوم الثالث ع ر:
   أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرستركوساليوم الرابع ع ر:

   سابا الشهيد والبابا سوتيروساليوم الخامس ع ر:
   البارة أناسيمااليوم السادس ع ر:
   البابا أغابيتوساليوم السابع ع ر:
   البارة تاسيا التاوبةاليوم الثامن ع ر:
   البار تيمون الشماساليوم التاسع ع ر:

   البار نتناويل الناسكاليوم الع رين:
   البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والع رون:
   القديس تاودورس السيكاوياليوم الثان  والع رون:
   القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والع رون:
   القديس سابا قاود الجيشاليوم الرابع والع رون:

   مرقس االنجيلياليوم الخامس والع رون:
الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس اليوم السادس والع رون:

   األول
   القديس سمعان بن حلفا أسقف أوروليماليوم السابع والع رون:
   الشهيدين ياسون وسوسيبتروساليوم الثامن والع رون:
   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والع رون:

   القديس يعقوب الرسولاليوم الثالثون:
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 كلمة األبونا ألربل

  وبعد؟

يُخبرنا يوحنا عن الصيد العجاوبي اّلذي ل  رمزية خاصة تُِشير إلى إصطياد الناس على 

 ...يد الرسل

ال وّك أن الفترة اّلتي عاوها التالميذ ما بين الصلب والقيامة حتى الصعود كانت فترة 

غامضة فيها ضياع وحيرة، رغم تراوي المسيح للتالميذ لمرات عديدة حيث أعطاهم 

الرجاء واألمل، بمستقبل كان يبدو غامًضا بالنسبة لهم وغير واضح، وذلك بعدما غاب 
عنهم يسوع بالجسد، مّما جعلهم في حيرة من أمرهم، هل يبقوا في بيوتهم؟ أو هل 

 .ينطلقوا للبشارة؟ ولكن لم يكن في أيديهم ما يشجعهم على القيام بهذه المهمة

لذلك دعا بطرس الّرسل للعودة إلى الصيد من جديد، ليس للتسلية، إنّما للعودة إلى العمل 

وإلكمال حياتهم كما كانوا في السابق وليبحثوا عن باب الرزو من جديد ألنهم ظنّوا أن 
 .تلك المغامرة التي عاووها مع يسوع إنتهت إلى غير رجعة

َمن منّا ليس في  بطرس  ويوحناه؟ األّول، وثق فأطاع وألقى وبكت  إلى الجهة التي  -

أوار إلي  بها يسوع من على واطئ البحيرة دون أن يدري أنّ  هو، والثاني وارك 

 ."فرحت  مع رفاق  التالميذ حين عرف  قاوالً لهم: "إنّ  الربّ 
َمن منّا ال يحتاج إلى كلمة ليشعر بالراحة واألمان وبأنّ  محبوٌب وموجود في ذهن  -

أحدهم بقّوة؟ َمن منّا ال يحتاج لمعرفة أّن خطيئت  قد ُغِفَرت ل  فيسعى إلى عيش هذا 

 اإلختبار مع اآلخرين؟
َمن منّا ليس بحاجٍة إلى َمن يصغي إلي  بحّب، يتفهّم  ويقف إلى جانب  وقت الضيق،  -

كّما حاجت  أِلن يفرح مع الفرحين ويشارك في تحقيق حاجات اآلخرين المادية، المعنوية 

 والروحية كي يشعر بأنّ  ما زال حيًا منتًجا وفاعاًل في عالقات ؟

وَمن منّا ليس بحاجٍة ماّسة ليفتح بصيرت  على حقيقٍة قلّما رآها قباًل: ونحن نأخذ بيدنا  -

"سمًكا إصطدناه" لنقدّم  لجاوعٍ نادانا، نرى أنفسنا مدعّوين على ماودت  وقد أُعدّ لنا 

بنفس  طعاًما مميًّزا، خاًصا بنا، ل  طعٌم روحاني يأخذنا إلى حدث مع بطرس والتالميذ 
ا َنَزلُوا ِإلى البَّر، َرأَوا َجْمًرا، وَسَمًكا َعلى الـَجْمر، وُخْبًزا. .بعد "الصيد العجيب"  "ولَمَّ

َمِك الَّذي أََصْبتُُموهُ اآلن. وتََقدََّم يَُسوُع وأََخذَ الـُخْبَز  قَاَل لَُهم َيُسوع: "َهاتُوا ِمَن السَّ

ونَاَولَُهم. ثُمَّ فَعََل َكذِلَك بِالسََّمك"(. ذاك السمك الّذي رأوه ُموضوًعا على الجمر والخبز، 

سيمزج  مع السمك اّلذي بين أيدينا ليكشف لنا أن الفداء يجعل من نفس  قربانًا في التسليم 
المسؤول والطاعة الكاملة حين يمتزج الغذاء المادّي )تعب اإلنسان ووقاو ( مع الغذاء 

الروحي )اإلفخارستيّا( في صميم حياتنا اليومية وكلمات  المشّجعة ال تنفّك تنادينا كي 

نلقي الشبكة في العمق إلى يمين سفينتنا الحياتيّة لصيٍد وفيٍر و"محرز" وطعاٍم من نوعٍ 

 .مع صاحب الضمانة الوحيدة: يسوع نسيرآخر لن نفتقده ما دمنا 
 



Remerciement 

 

La Paroisse Saint-Jean l’Apôtre tient à remercier de tout 
cœur tous les bénévoles qui étaient présents à l’accueil et au 
service des messes du dimanche des Rameaux, de la Semaine 
Sainte et de Pâques; Votre présence était nécessaire au bon 
déroulement des cérémonies et nous en sommes très recon-
naissants. 

Vous faites toujours preuve de bonne volonté, de dévouement 
et d’enthousiasme à servir votre paroisse; Nous sommes fiers 
de vous! 

 

Merci aussi aux comités et organismes pour les projets de fi-
nancement qu’ils ont menés durant la période du carême et 
merci aux personnes qui les ont encouragés. 

 

 

Que Dieu vous comble de sa grâce! 



 التوصيات
3. Chaque Jeudi, vendredi, samedi et dimanche: 

31h11 chapelet. 

38h11 messe.  

2. Chaque jeudi : 

31h11 chapelet. 

38h11 messe.  

Adoration et confession. 

 

Enregistrement sur Eventbrite: 

بمناسبة وهر أيار المخص، لتكريم مريم العذراء، و باالوتراك بين مار  
تقام صالة المساء طيلة أيام الشهر المريمي  zoomمارون و مار يوحنا الرسول 

يوزع الرابط الحقاً على ابناء الرعية  مساء عبر تطبيق ٨عند الساعة   

 

وتدعو الجميع للتكاتف من أجل   تشكر الرعية كل اصحاب األيادي البيضاء
الرعية من خالل مساعداتهم. الحفاظ على  

وكر لللجان اللذين عملوا طيلة فترة االعياد   

  

3er Vendredi, chapelet et messe pour le sacre cœur 

3er Samedi, chapelet et messe à l’intention des défunts 

  

Formation chrétienne chaque vendredi 21h11 après la messe Via 
Zoom. 

Pour les cours de catéchèse et de la Première Communion, chaque Sa-
medi. Veuillez appeler Mme Graziella et Mme Hanane ou envoyer un 
courriel : communion@paroissestjeanlapotre.ca   

Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez contacter le curé 
de la paroisse. 

mailto:communion@paroissestjeanlapotre.ca

