
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 / WhatsApp 
 

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:30 

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

Vendredi (18h:30) 

Samedi (18h:30) 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 
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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 عيد قطع رأس مار يوحّنا المعمدان

La décollation de Saint Jean-Baptiste 

Épîtres : Hb 11:32-40 

Évangile: St Mc 6:14-29 

 Le passage d’aujourd’hui décrit l’une 

des scènes les plus horribles des évangiles. 

Jean, mourant aux mains de fier-à-bras, à cause 

de la volupté humaine ! Il a été décapité parce 

qu’il défendait la Vérité et la fidélité. Jean le 

Baptiste avait le courage de protester contre les 

injustices. "Hérode aimait écouter Jean-

Baptiste", mais la graine était tombée sur un 

sol pierreux. Ce drame nous rappelle les persé-

cutions à cause du nom de Jésus. Parfois, nous 

ne pouvons pas faire autre chose que de prier 

pour ceux qui ne sont reconnus coupables que 

de leur foi. Cependant, nos prières peuvent aus-

si nous mener à des actions pour exprimer la 

compassion pour tous ceux qui sont en prison, 

torturés ou séparés de leurs familles pour ce 

qui est juste et bon. 

 Saint Ignace nous demande de réfléchir à 

ce que nous pouvons faire contre un tel mal. Si 

nous étions les soldats de garde dans l’histoire, 

ferions-nous simplement ce que l’on nous dit ? 

Si nous refusions, finirions-nous par être déca-

pités nous-même ?  



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 28 Août 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des étudiants. 

 

Dimanche 29 Août 

11h:00 Messe  à l’intention de  des enseignants.  

 

*** 

Jeudi  02 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des familles.  

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 03 septembre 

18h00 Chapelet.  

18h30 Messe.  

 

Chers paroissiens et paroissiennes 

Un assouplissement pour les lieux de culte vient  

d’être annoncé par le gouvernement de Québec à 

partir de 07 juin . Cet assouplissement nous per-

met de tenir des messes avec  (250) personnes. 

Pour la participation à la Messe,  

premier arrivé, premier servi  



"  العـــنــصـــرةتفسير 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) 

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم  

والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. العذراء تتوسط 

الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل 

في وقفة تذكارية. الجميع تحت قوس السماء الذي 

يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، ويخرقه الروح 

بشكل حمامة تتوزع السنة ناٍر فوق الرؤوس. هذه 

العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوغرافي الذي يتحول 

إلى أشكال دائرية ومدرّجة في العنصرات الالحقة 

 في االيقونوغرافيا المسيحية.

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


 

1.  “ Agir pour Batir” عنوان مسيرتنا الرعوية، وللمناسبة شكر  هو

وندعو الجميع للتكاتف من أجل الحفاظ   ألصحاب األيادي البيضاءكبير 

 الرعوية من خالل مساعداتها . على عائلتنا 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez 

contacter le curé de la paroisse.  

3. pour la 7ème fête de la paroisse, veuillez réserver la date 

19 septembre 2021, diner au restaurant nuit de beirut. 

4. Pour être au courant de la vie paroissiale, veuillez aviser 

le bureau de la paroisse au sujet de toute changement 

d’adresse.  

5. La vie paroissiale est une participation collective, appel à 

tout le monde d’y participer. 

 التوصيات الرعوية



 Nos activités  



    ماذَا أَْطلُب؟  

 

وعد هللا داود أن كرسيه سيجلس عليه من نسله لألبد ولكنه وغيره من أبطال الرسالة :  

اإليمان لم يروا تنفيذ وعود هللا لهم ألن هذه الوعود تحققت في المسيح. ولكنهم بإيمانهم صدقوا 

وكان لهم رجاء في تحقيق هذا الوعد. وهم احتملوا اآلالم واستشهدوا، وقد سمح هللا بهذا ليشهد 

إليمانهم ويعلنه للعالم كله، هذا اإليمان الصادق الذي جعلهم بحق شركاء في الموعد بالميراث 

السماوي. وحتى نحن اآلن نحيا بهذا الرجاء وكلنا ننتظر تمام تكميل المواعيد حتى يشترك 

الجميع في اإليمان الواحد والضيق الواحد وبعد ذلك في الميراث السماوي. وبولس الرسول 

يضع أمام العبرانيين هذه الصورة ليعرفوا أنه يجب عليهم أن يحتملوا اآلالم لفترة ليتزكى 

إيمانهم. أعطى هللا وعوداً بالمجد األبدي ولكن سنحصل عليها كلنا جميعًا، من كانوا من العهد 

القديم ومن هم من العهد الجديد، الكل سيكمل كجسد واحد في المجد السماوي بعد المجيء 

 الثاني.

يتحدث القديس مرقس هنا عن ردود فعل الناس االنجيل :  

وهيرودس الملك على كرازة المسيح، فقد قال بعض الناس "إنه 

الذي صعد إلى السماء قد نزل حيا مرة أخرى، وهذه هي  إيليا"

يفتقد هللا به شعبه بعد توقف إرسال  إنه نبي قالوا وآخرون عجائبه.

فشعوره بالذنب من  هيرودس، األنبياء لمئات السنين. أما

قام من  ظلما، جعله يقول إنه يوحنا وقد يوحنا اْلَمْعَمدَانَ  قتل

ولعله أتى لالنتقام منى. إن إحساس  األموات، وتُعمل به القوات،

هيرودس هذا هو إحساس كثيرين من األشرار الذين ضحوا 

بسالمهم القلبى من أجل شهوة الخطية... فالشهوة جعلته يقتل، وبعدها فارقته الطمأنينة، إذ يقول 

. الخطية، ثمنها فادح على األرض )21:  55)إش  إشعياء: "ليس سالم قال إلهي لألشرار"

يشرح القديس مرقس هنا قصة قتل يوحنا اْلَمْعَمدَاَن من البداية، وما  وأكثر فداحة في األبدية.

أحاطها من دوافع وأحداث. يشير القديس مرقس إلى أن ما طلبته االبنة لم يكن سوى تنفيذ 

صوت الضمير  -حتى في سجنه  -رغبة أمها الشريرة في االنتقام من يوحنا، الذي كان يمثّل 

طلبت... حاال رأس يوحنا  الذي ال ينام، والذي يريد دائما اإلنسان الشرير إسكاته، ولهذا

وكان من  مما يضيف على شخصيتها أيًضا القسوة والدموية. حزن الملك، المعمدان على طبق،

الممكن أن يرجع في كالمه. ولكن، من أجل كبريائه أمام ضيوفه وما أقسم به، استمر في خطئه 

هكذا يكون مسلسل الشر إذا بدأ، فإنه يستمر ويزداد .باألكثر فأرسل السياف ليقطع رأس يوحنا 

أكثر اشتعاال، ويؤدى إلى ما ال يمكن تفاديه، فنار الشر تلتهم كل شيء حتى وإن كانت بدايتها 

في منظر يوضح شراسة النفس البشرية التي امتلكها الشر، أخذت سالومى  .شرارة صغيرة

االبنة الرأس المقطوعة وذهبت بها إلى أمها، لتشفى بهذا المنظر غليلها. أما تالميذ يوحنا 

األوفياء، فأخذوا جسده وطيّبوه كعادة اليهود، ودفنوه في حزن وإكرام. إلى ماذا تقود الخطيئة 

)السكر والشهوة وكبرياء العظمة(؟! أليس إلى حماقة واندفاع وتسّرع يضيع معهم كل شىء، 

 وأهمهم الحكمة.



 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

 العقد العرفي وعناية هللا
 

عانت هذه الفتاة من المشاكل الزوجية بين والديها وكانت نفسيتها تتمزق امام 
الوالدين وغضب احدهما وابتعاده المتكرر عن البيت. ظل هذا الصراع  صرخات

سنوات طويلة انتهى بانفصال الزوجين تاركين وراءهما فتاة محطمة نفسيا مفتقرة 
بعد االنفصال ظلت تعانى من قسوة المعاملة التى   للحنان واالهتمام والمساندة

اضطرتها ان تهرب من البيت وتسافر إلى مكان بعيد فقادتها رجالها إلى احدى مدن 
محافظة البحر األحمرحاولت ان تبحث عن عمل لتوفر احتياجاتها فالتقى بها شاب غير 
مسيحي اعجب بجمالها واظهر لها مشاعر الحب ومن حيرتها وضعفها شعرت ان هذا 

كانت في البداية متخوفة من  هو المنقذ لها مما تعانيه ووعدها بالزواج وظل يالطفها
االرتباط به ألنه غير مسيحي ولكن تحت ضغط االحتياج العاطفي والمادي ومع 
استمرار الفيض العاطفي من هذا الشاب استسلمت في النهاية ووافقت على الزواج منه 

 وكتبت معه عقد زواج عرفي.
طلب الزوج الجديد من زوجته ان تعمل توكيال ألحد المحامين حتى يسجل لهما هذا 
العقد وتتمتع بكل الحقوق الزوجية واقتنعت المسكينة ووافقت لتضمن حقوقها المادية 

بعد عمل التوكيل بدأ قلبها ينتبه  وباعت مسيحها وعملت بعد ذلك توكيال ألحد المحامين
لما فعلته وانها مرتبطة بزواج ال يرضي المسيح ولكن ما العمل وهي في مكان غريب 
وقد ارتبطت عاطفيا بهذا الشاب وتعيش معه في بيت واحد وقد تم كتابة عقد عرفي معه 
وعملت توكيال ألحد المحامين وسيتم تسجيل هذا العقد بعد أيام في جلسة تم تحديد 

ولم تجد امامها سوى الصالة بدموع كثيرة لينقذها هللا من الخطأ الذي فعلته  ميعادها
  واستمرت في ذلك بايمان بالرغم من توقف عقلها عن ايجاد أي حل.

في صباح أحد األيام فوجئت بتدبير الهي يفوق كل عقل اذ قرأت في أحدى الصحف  
أنه قد تم القبض على المحامي الذي عملت له التوكيل وكان هذا هو اليوم المحدد لجلسة 

 تسجيل عقد زواجها .
تعجبت جداً ونظرت نحو السماء طالبة المعونة ثم ذهبت إلى المحكمة لتتاكد من صحة 
الخبر فلم يحضر المحامي فعلمت أنه مقبوض عليه بتهمة سرقة وسقطت القضية لعدم 

خرجت من المحكمة وهى  وجود المحامي إلى أن تقدم فيما بعد ويحدد لها جلسة اخرى
ال تدري ماذا تفعل و صلَت إلى هللا فأرشدها أن تذهب إلى بيت المحامي وعندما دقت 
جرس الباب فتحت لها زوجته فاخبرتها أنها قد وكلت المحامى في بعض االمور 
القانونية وهى محتاجة الوراقها حتى ال تتعطل مصالحها بسبب القبض عليه فقالت لها 
الزوجة الطيبة: انا الاعرف شيئا عن اعمال زوجي ادخلي بنفسك إلى المكتب لتبحثي 

فدخلت ووجدت العقد العرفي والتوكيل فأخذت كل اوراقها وشكرت السيدة  عن اوراقك
وخرجت من المنزل وهي تشكر هللا الذي انقذها من هذا الزوج لتعود إلى حياتها 

وبعد خطوات من تركها منزل المحامي لمحت سيارته مقبلة من بعيد وهو  المسيحية
راكب فيها وعلمت بعد ذلك انه قد قبض عليه لمدة ثمان واربعين ساعة وهى الفترة 
الكافية اليقاف اجراءات تسجيل زواجها بل لتحصل على ورقة العقد العرفي والتوكيل 

واسرعت إلى الكنيسة لترتمي في احضان المسيح في توبة لتجد الحنان  لتنتهي المشكلة
 .االلهي الحقيقي وتبدأ حياتها من جديد

http://story4free.blogspot.com/2012/11/blog-post.html


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 - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
13h30-14h30 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi  
14h30- 16h30 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca 

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans) 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
16h:30- 18h:00 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
19h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
16h:30- 18h:00 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Chevaliers Saint Jean 
 

2ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
16h:30- 18h: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 

11h00- 19h00 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi  
18h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
 charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi  
18h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

Équipe Pastorale 

mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:Parents@paroissestjeanlapotre.ca
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 أسماء في السماء

 شهر أب 

   اليوم األول:الشهداء المكابيين
   اليوم الثاني:القديس اسطفانوس أول الشهداء

 . اليوم الثالث:داود النبي
   اليوم الرابع:القديس دومينيكوس

   اليوم الخامس:القديس خريستوفانوس والقديس لويس دي غونزاغا
   اليوم السادس:تذكار تجلي الرب

   اليوم السابع:ضوميط الشهيد
   اليوم الثامن:البابا سيكستوس الثاني الشهيد والقديس مورون

   اليوم التاسع:ماتيا الرسول
   اليوم العاشر:لورنسيوس الشهيد

   اليوم الحادي عشر:الشهيدين يوستوس وبستور والقديس أوديوس
   اليوم الثاني عشر:الشهيدين انيكاتوس وفوتيوس

   اليوم الثالث عشر:كالرا البتول
   اليوم الرابع عشر:القديس مركلّس والنبي ميخا

   اليوم الخامس عشر:تذكار انتقال السيدة العذراء
   اليوم السادس عشر:القديس روكز

   اليوم السابع عشر:الشهيد ميرون الكاهن
   اليوم الثامن عشر:تذكار رسالة أبجر الملك الى السيد المسيح

   اليوم التاسع عشر:القديس اندراوس ورفاقه الشهداء
   اليوم العشرين:القديس برنردوس

   اليوم الحادي والعشرون:صموئيل النبي والشهيدة فاسا وأوالدها
   اليوم الثاني والعشرون:الشهيد سيمفوريانوس

   اليوم الثالث والعشرون:البارة انتوسا واثناسيوس األسقف الشهيد
   اليوم الرابع والعشرون:الشهيد افتيخيوس

   اليوم الخامس والعشرون:القديس تيطس تلميذ بولس الرسول وأسقف كريت
   اليوم السادس والعشرون:القديس زافيرينوس البابا وتذكار الشهيد ادريانوس

   اليوم السابع والعشرون:األنبا بيمين الناسك
   اليوم الثامن والعشرون:القديس موسى الحبشي

   اليوم التاسع والعشرون:قطع رأس يوحنا
   اليوم الثالثون:الشهيد فيليكوس

   اليوم الحادي والثالثون:القديس ايجيديوس
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 كلمة أبونا شربل

 اليوم نتأمل بقطع رأس يوحنا المعمدان،  أخر انبياء العهد القديم.

إنه الصوت الصارخ في البرية والذي يُعد طريق الرب، وهو الذي دعى الجميع الى التوبة، 

 واالستعداد لملكوت هللا.

 لو نظرنا إلى عمق دعوة يوحنا، لتمنى الُكثُر بيننا ان يكونوا مكانه، يُعدّون طريق الرب...

يوحنا لم يعيش لذاته إنما عاش هذا التمني،  الذي يعيشه الناس، يقف عند حدود معرفتهم بأن 

 لما هو هلل.

 

أن نعيش لذاتنا، يعني أن نضع كل تركيزنا على جوانب حياتنا، على األنا التي هي مصدر كل 

 الشرور.

 أن نعيش لذاتنا، هي أن نُقنع ذاتنا اننا ضعفاء، واننا عاجزون عن ادارة حياتنا وتوجيهها.

 أن نعيش لذاتنا، يعني ان نعتبر ذاتنا الُمنقذين األفضل والوحيدين في العالم.

 من يعيش لذاته، هو من يبني كل تفكير وكل تدبير وكل عمل على األنا الذاتية...

 

 أما يوحنا المعمدان الذي عاش هلل.

أن نعيش على مثال يوحنا هلل، للحب، للخير... يعني أن ننظر ذاتنا ونكتشف وزناتنا، 

 ونستثمرها ألجل الخير العام، أي ألجل بناء االنسان ونمّوه وتقدمه وبلوغه ملء قامة المسيح.

أن نعيش للرب على مثال يوحنا المعمدان، يعني أن نرى معنى وقيمة حياتنا، بالخير الذي 

 نصنع، وبالحب الذي نتشاركه مع إخوتنا.

 أن نعيش للرب، وكما عاش يوحنا، يعني أن ننظر إلى الهدف األسمى، أي عمل هللا.

 أن نعيش للرب، يعني أن نعيش كل لحظة على انها حياة هللا فينا.

 اليوم، كما كل يوم كلنا مدعوين لنتأمل حياتنا، ونعي : 

 أن الوقت بدون هللا هو مجّرد تاريخ،

 والتاريخ بال حب هو سجل موت.

 أما وجود هللا في الوقت، يجعل من أيامنا حياة.

 فمن أراد أن يكون مثل يوحنا، فعليه أن يعيش الخير والحب، أي أن يعيش هللا.


