
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: 
 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 
info@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone / Whatsap 
 

514-437-7755 
  

Facebook: 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  

 

Instagram:  
Paroisse St Jean Mtl 
 

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 02 mai 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 الخامس من زمن القيامة : 
 يسوع يسلّم الرعاية لبطرس

5e dimanche du temps Pascal 
Épîtres : Eph 2:1-10 

Évangile: St Jn 21:15-19 
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

 J'entends Jésus me poser la même ques-

tion qu'il a posée à Pierre : « M'aimes-tu ? ». 

Comment vais-je répondre ? Ai-je peur de dire 

oui, en raison de ce que j'ai fait, ou pas fait dans 

ma vie ? Pierre ; quelques jours plus tôt, a nié 

connaître Jésus. Pourtant, il n'hésite pas : « Sei-

gneur, tu sais bien que je t’aime ». Il est parfois 

difficile de pardonner, mais il peut être plus 

difficile d'accepter le pardon. La capacité de 

croire que nous sommes pardonnés est cruciale 

pour notre croissance spirituelle. Ce fût la diffé-

rence déterminante entre Pierre et Judas. 

 Pierre, malgré ses défauts, est choisi pour 

poursuivre le ministère de Jésus en offrant 

d'humbles services aux autres. Jésus me donne 

aussi un ministère de service. En ai-je cons-

cience? Est-ce que je le suivrais, même si cela 

signifiait la douleur. Suis-je appelé ? Oui, je 

suis appelé, car je suis aimé sans conditions! 

 Le fait d’être aimé ne dépend pas de la 

qualité de mon amour : je suis appelé à aimer, 

comme Jésus m’a aimé – jusqu’à la fin ! 



 Nos activités  



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 يُراجع إنجيل أربعاء الحواريّين: إّن إعالن بطططرس ثطالر مطّرا  عطن 

طيطد الطعطجطيطو، يطمطحطو  حبّه ليسوع، في ظهوره بعد قيامته، على ضفّة البحيرة، بعد الصَّ

نكران بطرس ليسوع ثالر مّرا ، في ليلة آالمه، ويؤّهله أن يكطل إلطيطه يسطوع نطفطسطه 

 ثالر مّرا  رعاية قطيعه، أي كنيسته.

لقد تحقَّق تصميم هللا الخالصّي المّجانّي، بمممصمالمحمة اممميمع الشمعمو  الرسالة : 

الوثنيّة والشعب اليهودّي، في الكنيسة. للجميع ماضي خطيئة، على السواء! أّما الحاضمر 

م  بماألعممما   فخالص بالنعمة مّجانًا، وباإليمان بيمسموا المحمّي المقمالممص والمخمالص يمكمم 

 الصالحة والحياة الباّرة، وهذه دعوة مالزمة للمؤمن، وعطيّة مّجانيّة من هللا.

لم يَِكْ  يسوا رعاية كنيسته إلى التلميذ الذي كان يسوا ي حبّه، بم  إلمى اإلنجيل :  

التلميذ الذي كان يحّب يسوا، ليقوم مقام يسوا راعيًا منظوًرا للكنيمسمة. وهمكمذا تمكمتممم  

صورة الكنيسة التي رسمها اإلنجيلّي في مشهد الصيمد المعمجميمب، فمي األحمد الممماضمي. 

الكنيسة ليست اماعة فوضى، ب  هي اماعة منّظمة تحت سلطان إلهّي، وسلطة بشمريّمة 

منظورة تمثّ  سلطة الرّ  يسوا الخفّي. إّن يسوا الصمخمرة والمراعمي، امعم  سمممعمان 

صخرةً وراعيًا! وعلى مثا  معلّمه، يجب أن يبذ  بطرس أيًضا نفسه. وهذا هو المممعمنمى 

، فهي تعني عموًما التتلمذ ليسوا وقبو  تعاليمه، لكنّها هنا تعني » اتبعني!« الكام  لكلمة 

 أيًضا الموت واالستشهاد مث  يسوا!

فَلنَمتثِْ  بالرس  في سلوكهم، ولن نكون أدنى منهم بأّي شيء. في المواقمع، همم لمم  

س الً نتيجة معجزاتهم، ب  بفض  قداسة حياتهم. فمن هنا ي معمَرت تملممميمذ المّر   يصبحوا ر 

يسوا المسيح. لقد أعطانا الرّ  بنفسه هذه العالمة بكّ  وضوح: فمعمنمدمما أرادَ أن يمحمِدّدَ 

س لَه، قما : ببمهمذه المعمالممة، يمعمرت  صورة تالميذه وأن يكشَف عن العالمة التي ت ميّز ر 

الناس  اميعًا أنّكم تالميذيب. أّي عالمة؟ صنع المعجزات؟ قياممة الممموتمى؟ ال، إطمالقًما. 

ً أَنَّمك مم تَمالمميمذيب  يمو  ك م بَعضاً َعَرت النَّاس  َاميمعما إذًا، ما تلك العالمة؟ بإذا أََحبَّ بَعض 

: 31فالحّب ليس معجزة، ب  هو عم : بفالَمحبَّة  إِذًا َكممما   الشَّمريمعمةب  رو  .(13:  31

س ، وحتّى معمهمم فمي الصمّف 31 (... إذًا، فَليكْن الحّب في داخلكم فتصبحون من بين الرُّ

األّو . أتريدون دليالً آخر على هذا التعليم؟ الحظوا كيف يتوّامه المّر  يسموا المممسميمح 

ا ي ِحبُّني هؤالء؟ ما من شميء يمجمعملمنما  "إلى بطرس: بيا ِسْمعان  بَن يونا، أَت ِحبُّني أَكثََر ِممَّ

نحص  على ملكوت السماوات سوى أن نحّب الّر  يسوا المسيح كمما يسمتمحمّق... مماذا 

س ؟... أصغوا إلى الّر  يسوا المسيح الّذي يجمب أن  يمكننا أن نعم  لنحبّه أكثر من الرُّ

نحبّه: بإن كنت تحبّني أكثر من هؤالء، اِرَا ِخرافيب... الحماس والتعاطف والعناية هي 

 .أعما ، ال آيات

ّب »   « إِنَّهُ 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

 التبغ المهرب
 
 

في احد الليالي الحالكة الظالم حين كان تهريب البضائع شائعاً علي سواحل 
بريطانيا , كانت سفينة مشحونة تبغاً مهرباً تسير سيراً ثقيالً نحو شواطئ 

انجلترا وكان القبطان علي ظهرها يتمشى قلقاً ممعناً نظره نحو األفق الشرقي 
 . وقد الحت تباشير الصبح

وما لبث ان نادي معاونه وأخذ يتكلم معه بما في داخله من اضطراب وقلق . 
وكان الداعي إلى ذلك ان ما الح لعينيه منذ نصف ساعة قد أتضح اآلن وظهر 
انه أحد مراكب الحكومة الجائلة للتفتيش عن السفن المشحونة بضائع مهربة . 

وحينئذ ساد الخوف جميع من في السفينة.ولكن بالرغم من هذا كله رأوا ان 
مركب الحكومة يفوقهم في سرعة المسير وانه البد من وقوعهم في قبضته , ولم 

يكونوا يجهلون انه اذا قبض عليهم وأمسك التبغ من سفينتهم فعاقبتهم سوف 
 . تكون الموت ال محالة

وحينئذ امر القبطان ان يسرع جميع النوتية بالنزول إلى عنبر السفينة حيث 
 . يوجد التبغ و أمرهم بأن يطرحوه بالة بالة إلى البحر

وهكذا فعلوا حتى لم تبق بالة واحدة منه , و لم تمر دقائق قليلة حتى نادي 
القبطان احد رفاقه قائالً: "اصعد إلى السفينة واخبرني ماذا ترى من جهة ذلك 

المركب " فصعد بأقصى سرعة ونزل راجعاً ووقف امام سيده خائفاً مذعوراً ال 
 ."!يبدي نطقاً .فألح عليه القبطان بالكالم فقال "لم تغرق

فصعد القبطان إلى فوق ونظر فرأى باالت التبغ عائمة الواحدة بجانب األخرى 
 . في خط واحد مسافة ساعة

فأيقن وقتها أن وقوعهم في يد العدالة أصبح أمرا محتوما بل و قاسيا فتفتيش 
السفن كان يتم بأمر من الملك شخصيا ووضوح الجناية و احتمال الحكم باإلعدام 

 . واستحالة النجاة كل هذه األمور بدت تلوح مجتمعة في األفق دفعة واحدة
 

صديقي أال يذكرك هذا الملك الذي يخشى عقابه هؤالء المهربون بملك آخر 
أقوى و أكثر عدال ... أال تشعر معي بأننا نحمل أثقاال فوق طاقتنا و مازلنا 

نعاند و نحملها بالرغم من كونها تنغص علينا حياتنا الحالية و سوف تكون 
 سببا لدينونتنا في الحياة اآلتية ؟

لماذا إذن ال نأخذها إلي المسيح متذكرين ان " الرب وضع عليه اثم جميعنا " 
يعود يرحمنا  ".؟ فهو حينئذ يأخذ حمل الخطيئة الثقيل ويطرحه بعيدا عنا

 ):719يدوس آثامنا , وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم" )ميخا 

http://story4free.blogspot.com/2011/08/blog-post_9305.html
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Mme. Graziella Sakr 
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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 

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

 ايار

   :تذكار النبي إرميااليوم األول 
   :القديس اثناسيوس أسقف االسكندريةاليوم الثاني
   :تذكار اكتشات الصليب في أورشليم وتذكار الشهيدين تيموتاوس وزواته مورااليوم الثالث
   :القديسة مونيكا والدة أغوشطينوساليوم الرابع

   :الشهيدة ايرينياليوم الخامس
   :الشهيدين فيتالي وزواته فالريااليوم السادس
   :القديس انطونيوس أسقف فلورنسااليوم السابع
   :البار أرسانيوس الناسكاليوم الثامن
   :آشعيا النب وتذكار المجمع المسكوني الخامس وهو القسطنطيني الثانياليوم التاسع
   :القديس سمعان الرسو اليوم العاشر

   :الشهيد فنطيوساليوم الحادي عشر
   :القديس ابيفانوس أسقف قبرصاليوم الثاني عشر
   :القديس ارمانوس بطريرك القسطنطينيةاليوم الثالث عشر
   :الشهيد بونيفاسيوس ورفاقهاليوم الرابع عشر

   :سيدة الزروااليوم الخامس عشر
:مارعبدا ورفاقه الشهداء وتذكار القديس ااناديوس بطريرك اليوم السادس عشر

   القسطنطينية
   :األنبا سرابيوناليوم السابع عشر
   :الشهيد تاودوسيوس والشهيدات السبع وتذكار األنبا بساريون العجالبياليوم الثامن عشر
   :الشهيدين فيالتاروس وكيرياكي وتذكار البار أمون الناسكاليوم التاسع عشر
   :القديس برناردوس السيانياليوم العشرين

   القديسة هيالنةاليوم الحادي والعشرون:
   :الشهيد باسيليوساليوم الثاني والعشرون
   القديس ميخالي  أسقف سينادا في فريجيا وتذكار البار طوبيا الرحوماليوم الثالث والعشرون:
   القديس سمعان العمودي الكبير تلميذ مار ماروناليوم الرابع والعشرون:
   :القديسة باسيال الشهيدة والشهيدين ألوتاريوس وأمهاليوم الخامس والعشرون
   كاربوس تلميذ بولس الرسو  وتذكار القديس فيليبس دي نيرياليوم السادس والعشرون:
   :الشهيدين تاودورا وديدموس وتذكار البابا يوحنا األو  الشهيداليوم السابع والعشرون
   :الشهيدة أليكوندااليوم الثامن والعشرون
   :الشهيدة تاودوسيا الشهيدةاليوم التاسع والعشرون

   :البابا فيليكس األو اليوم الثالثون
   اليوم الحادي والثالثون:الشهيد هرمياس وتذكار البارة بطرونلّة.
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 كلمة األبونا شربل

لوال الحّب لما كان اإلنسان وال الخالص تحقّق، ولما كنّا عرفنا األبديّة. هو هللا وحده 
بأقانيمه الثالث اّلذي يغمر اإلنسان بكامل حنانه دون أن يتوّقف عند ضعفه، فيوفّر له 

فرصة التعويض عن إنكاره له في الكثير من المواقف الهفوات، ويدعوه إلى السير في 
 طريق الحق الّذي هو طريقه. أّما الجواب فرهٌن بكّل شخٍص بذاته.

 
 أتحبّني؟

منذ بداية حياته العلنية يبدأ يسوع بسؤال التلميذين "ماذا تطلبان؟" وينتهي أيًضا بسؤال 
بطرس :"أتحبّني؟" لمّراٍت ثالث، ألنّه يعرف، من جهة، أّن الطريق شاق ويلزمه قرار 

وقلب، ومن جهٍة أخرى، هو مليٌء باألسئلة التي غالبًا ال نجد لها جوابًا أو ال نستطيع 
اإلجابة عنها ألّننا بشر ولسنا آلهة. أّما المسيرة فهي شهادة حّبٍ يومية ترتوي من 

التواضع الكبير في إقرارنا أنّا لسنا بشيء دونه وأّن كّل ما هو لنا ليس سوى فيض من 
 هللا ورحمته علينا.

 
 نعم ولكن

جميعنا يشبه بطرس في بداية مسيرتنا على طريق الخالص وما من شّكٍ في أنّنا نحّب 
يسوع، لكنّنا كثيًرا ما نتعّرض بمواقف شتّى إلى نكران يسوع بطريقة ما، كأن ننجرف 
وراء مصالح تفرض علينا الظهور بوجٍه آخر يرضي العالم أكان في المجتمع الصغير 
أو الكبير، فنخاف التعيير أو المعاتبة أو مقولة: "الشغل أْبدا"، فنرضخ لما نعتبره تهديًدا 
لمصالحنا، حتّى ولو كان قلبنا يخفق هلل. المشكلة ال تكمن في ظرٍف قد نضعف فيه بل 

ا  أن نستمّر في النكران إلى أن ننساه فإّما يتحجر قلبنا، إّما نيأس وننوح وننسى سرًّ
كبيًرا يعيدنا إلى عالقتنا الجميلة باآلب وهو سّر التوبة، فنفقد الرجاء ونشنق النفس منّا 
كما فعل يهوذا اإلسخريوطي، وتستمّر حياتنا كاآللة التي تخدم الجسد فقط، فنكون بذلك 
قد فّصلنا إنساننا وفصلنا وحدته الثالثيّة لنقضي على كل ٍّ من عناصره الثالث )النفس 

 والروح والجسد( واحًدا تلو اآلخر.
 

 إتبعني
نداء اليوم ُملّح جًدا. الرجاء المفقود في األمم علينا إيجاده وإعادته إلى النفوس وأّولها 
نحن، كّل منّا. بطرس هو لنا صورة اإلنسان اّلذي سبقه أنين النفس المتألّمة لسقطته 
فإشتكى ليسوع، وألنّه يحّب فُتحت بصيرته على التواضع ليفهم إصرار يسوع على 

تكرار سؤاله عن الحّب مع العلم أنّه يعرف ما في القلوب وتبعه حتّى الصليب. كيف ال 
وهو سيكلّف برعاية الخراف وجمع المشتّتين من أبناء هللا )الكنيسة( وتثبيتهم بإسمه! 

من منّا لم يختبر معنّى من معاني الحّب المتجّرد في حياته؟ كلّنا كمتزّوجين "نترك بيت 
أبينا ونتبع شريكنا" بدافع حّبنا له فنتّحد به ونبني سويًا حياة ثالثية قوامها الحّب 

وسعادتنا معًا بسّرٍ الزواج المقّدس ونحن نعلم أّن هناك صعوبات وآالٍم أحيانًا. كيف إذًا 
ال نبحث عن اإلتّحاد بالمسيح العريس الحقيقي لنفسنا؟ اليوم لنا والغد هلل وهو يسألنا 

 عن الحّب ويدعونا للقيام بالخطوة الجريئة ونتبعه، فبماذا نجيب؟
 



Horaire hebdomadaire  des Messes 2021 

 

Samedi 01 mai 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Dimanche 02 mai 

11h:00 Messe. 

 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Jeudi  06 mai  

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

18h45 adoration et confession. 

 

Vendredi 07 mai 

17h30 Chapelet. 

18h00 Messe. 

 

Samedi 08 mai 

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. 



3. Chaque Jeudi, vendredi, samedi et dimanche: 

37h11 chapelet. 

38h11 messe.  

2. Chaque jeudi : 

37h11 chapelet. 

38h11 messe.  

Adoration et confession. 

 

Enregistrement sur Eventbrite: 

  

بمناسبة شهر أيار المخصص لتكريم مريم العذراء، و باالشتراك بين مار . 3

تقام صالة المساء طيلة أيام الشهر المريمي  zoomمارون و مار يوحنا الرسو  

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

 

وتدعو الجميع للتكاتف من أا    . تشكر الرعية ك  اصحا  األيادي البيضاء4

الرعوية من خال  مساعداتهم. الحفاظ على عاللتنا   

 5. Chaque 3er Vendredi, chapelet et messe pour le sacre cœur 

6. 3er Samedi, chapelet et messe à l’intention des défunts 

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

Zoom. 

8. Pour les cours de catéchèse et de la Première Communion, chaque 

Samedi. Veuillez appeler Mme Graziella et Mme Hanane ou envoyer 

un courriel : communion@paroissestjeanlapotre.ca   

9. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez contacter le 

curé de la paroisse. 

 التوصيا 

mailto:communion@paroissestjeanlapotre.ca

