
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 

Bulletin hebdomadaire Le 05 septembre 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 السادس عشر من زمن العنصرة: 

 مثل الفريسّي والعّشار

16e Dimanche de la Pentecôte 

Épîtres : Rm 8:18-27 

Aujourd’hui, nous avons tendance à considérer 

les sentiments de culpabilité « le remords » 

comme quelque chose qui se rapproche d’une 

aberration psychologique. Cependant, le senti-

ment de culpabilité permet au publicain de res-

sortir du Temple réconforté, car « lorsque cet 

homme est redescendu à sa maison il était deve-

nu juste alors que l’autre non ».  

Jésus nous incite à penser à l’attitude du phari-

sien qui se considère comme juste ainsi qu’à 

celle du collecteur d’impôts qui se juge comme 

un pécheur.  

Ce qui est remarquable dans cette parabole, 

c’est que « le pharisien ne se rend plus compte 

que lui aussi est coupable. Sa conscience est 

complètement nette. Le ‘silence de la cons-

cience’ le rend impénétrable vis-à-vis de Dieu 

et des hommes, alors que le ‘cri de la cons-

cience’ qui inquiète le publicain le rend capable 

de sentiments de vérité et d’amour! 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 04 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des malades. 

Dimanche 05 septembre 

11h:00 Messe et rite de l'encens à l'intention de Marie 

Merhi, mère de Toni Bilan offerts de Toni et sa famille. 

Jeudi  09 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des familles. 

19h30 Adoration et confession. 

Vendredi 10 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 (Comités) 

6. Les activités 2021-2022 commenceront le premier oc-

tobre : 

• Lundi: Chorale. 

• Jeudi: chapelet, messe et adoration. 

• Vendredi: formation Chrétienne. 

• Samedi: catéchèse, première communion. Chorale des 

jeunes. 

• Dimanche: messe du 18h30 en français. 

• 1er samedi du mois messe des défunts. 

• 2e samedi du mois messe des enfants. 

• 2e dimanche du mois reunion des jeunes 14 a 17 ans 

• 3eme dimanche du mois reunion des jeunes 18 ans et 

plus. 

 

 التوصيات الرعوية



 Nos activités  



     « أَللُّهمَّ، إِْصفَْح َعنِّي أَنَا الَخاِطئ »

 

هذا األحد يرّكز على الصالة، وهي من ثمر الكلمة؛ ويذّكرنا بمثل الفّريسّي والعّشار،  

فيه يُحذّرنا الرّب من التكبّر وإدانة اآلخرين، عندما نصلّي، ويحّرضنا على االتّضاع أمام هللا، 

 وطلب الَرحمة والغفران!

 

يصف الرسول انتظار إعالن البنّوة اإللهيّة لإلنسان المؤمن ): 27-8/18الرسالة )روم  

بالمسيح، بتعابير تنّم عن ألم شديد، وتمّخض، وأنين، وصبر طويل، فهو ليس انتظاًرا كسوالً 

بل هو انتظار نشيط ُمضٍن. ومن خالل جسد اإلنسان المؤمن الممّجد يتمّجد الكون كلّه. نادى 

الفالسفة اليونان قديًما بتحرير الروح من المادّة، أّما المسيحّي فينادي بتحرير المادّة نفسها: 

فالخالص يشمل كّل الخلق المادّّي واإلنسانّي. اإلنسان هو الذي أخضع الخليقة للباطل، ألنّه 

استعملها في سبيل أنانيّته، ضدّ إرادة الخالق. أّما بعد صلب يسوع وموته وقيامته، فقد بدأ العالم 

الّتي في  »باكورة الروح«المادّّي يشاطر المسيحّي مجده، بكونه مفتدًى روًحا وجسدًا. أّما 

المؤمن، فهي عطيّة الروح الّتي أُْعِطيَت لنا، ولكن بنوع غير كامل، ولكنّها ضمانة مسبقة 

للعطاء الكامل النُْهيَوّي. وهذا الروح القدس يشفع دوًما فينا، كما يشفع لنا المسيح الحّي القائم 

عن يمين اآلب: صلّى يسوع، وأمرنا أن نصلّي، واعتاد 

المؤمنون األّولون أن يصلّوا، وصلّى بولس الرسول، ووّصى 

المؤمنين أن يصلّوا، وصلّى من أجلهم، وطلب أن يصلّوا من 

أجله، وأن يصلّوا بعضهم من أجل بعض. إّن حضور الروح 

القدس، في قلوب المؤمنين، هو الينبوع الحّق لكّل صالة 

 مسيحيّة، وهو الذي يجعلنا نصلّي كأبناء.

 

صالة الفّريسّي هي حرفيًّا صالة ): 14-18/9اإلنجيل )لو  

(، يعدّد فيها أعماله الصالحة: الصوم، أداء 1الباّر )مز 

العشر، ويرى في أعماله تلك عطيّة من هللا تجعله أكمل من 

غيره، ويشكر هللا عليها. ولكّن النقص في صالته هو اعتقاده 

أنّه كامل ال عيب فيه، وباّر بأعماله الّتي يقوم بها، وضامن 

لخالصه، ومحتِقر لباقي الناس الخطأة! أّما صالة العّشار فهي صالة صاحب المزامير )مز 

(، يعترف فيها أنّه خاطئ دون أن يعدّد خطاياه، ويواضع نفسه أمام هللا سائالً منه الرحمة 51

والغفران. وفي نظر يسوع، نزل الخاطئ إلى بيته مبّرًرا، أّما الفّريسّي فقد صار، بتكبّره على 

 العّشار، بحاجة إلى تبرير!



 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

 
توماس يعمل ميكانيكى و يجد قوت يومه بصعوبه .. رزقه هللا ببنت .. 

سنوات .. أصيبت بمرض أدى إلى ضمور عضالتها ..  5ولما تمت 
فتوقف نموها عند هذا السن .. كلما دخل عليها أبوها وجدها تبكى .. 
فيغلق عليها الباب و يذهب لحجرته مهموما .. يضرب السرير بقدمه 

فى غيظ قائال : لماذا يارب .. كل الناس تنجب بناتا .. و أنا الوحيد 
الذى ابتليتنى بالفقر و ابنة مريضة ؟!! ذهب لعمله يوما .. فاشتكى 

البنات يا صديقي من اسرار جمال  : لصديق له .. قال له صاحبه
 !  هللا .. فإستمتع بقُربها .. ولسوف يُريك هللا جمال وجودها ذات يوم

ذهب لبيته .. دخل على ابنته المقعدة .. فنظرت إليه و بكت كعادتها .. 
حملها على ظهره فسكتت .. جرى بها فى الشقة فاردا ذراعيه كأنهما 
جناحين .. فضحكت حتى شهقت من كثرة الضحك !! شعر بالسعادة 
ألول مرة فى حياته .. حملها و جرى بها فى الشارع كالمجنون .. 

ضحكت و ضحكت و ضحكت .. رآه جاره فقال له : أنا أراك سريعا 
جدا فى الجرى .. لماذا ال تتقدم فى مسابقة الجرى التى تجريها ملكة 

  !بريطانيا سنويا؟
تقدم توماس للمسابقة و ذهب للمسابقة حامال ابنته على كتفه .. وصل 

للمركز الثالث .. و لكنه خطف األنظار نحوه بسبب ابنته .. تكلمت 
عنه الجرائد .. و انصرفت أبصار الناس عن صاحب المركز 

األول .. تقدم فى العام التالى لنفس المسابقة .. حمل ابنته أيضا و 
جرى بها .. عافر و قاوم .. حتى حاز على المركز األول .. وفاز ب 

مليون دوالر و جائزة األب المثالى ليصبح من أغنى أغنياء  9
 .بريطانيا

 

 



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 



 أسماء في السماء

 أيلول
 

   :القديس سمعان العمودي الصغيراليوم األول

   :القديس ماما الشهيداليوم الثاني

   :القديس تاودورس الكبيراليوم الثالث

   :القديس بابيالاليوم الرابع

   :زكريا والد يوحنا المعمداناليوم الخامس

   :اعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسياليوم السادس

   :القديس صوزن الشهيداليوم السابع

   :ميالد العذراء مريماليوم الثامن

   :يواكيم وحنة والدي العذراءاليوم التاسع

   :القديسة بولكاريا الملكةاليوم العاشر

   :القديسة تاودورااليوم الحادي عشر

   :القديس كورنيليوس قائد المئةاليوم الثاني عشر

   :القديس خريستوفورساليوم الثالث عشر

   :عيد ارتفاع الصليباليوم الرابع عشر

   :القديس ابراميوس الملقب بشينااليوم الخامس عشر

   :الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجةاليوم السادس عشر

   :القديسة صوفيا وبناتهااليوم السابع عشر

   :هرب ربنا يسوع المسيح الى مصراليوم الثامن عشر

   :القديس جنواريوساليوم التاسع عشر

   :الشهيد اسطاتيوس وعائلتهاليوم العشرين

    :القديس قذراتوس والشهيد تاودورساليوم الحادي والعشرون

   :القديس موريسيوس ورفاقهاليوم الثاني والعشرون

   :بشارة زكريا بيوحنااليوم الثالث والعشرون

   :القديسة تقال أولى الشهيداتاليوم الرابع والعشرون

   :القديس بفنوتيوس والقديسة فروسينااليوم الخامس والعشرون

   :القديس يوحنا االنجيلياليوم السادس والعشرون

   :القديس البابا لينوس األول والقديس كالوبا الرسولاليوم السابع والعشرون

   :القديس خاريطون والقديس دلماطوساليوم الثامن والعشرون

   :القديس روحانااليوم التاسع والعشرون

  :تذكار خطبة مريم العذراء للقديس يوسفاليوم الثالثون
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 كلمة أبونا شربل

( يضرب لنا يسوع مثل "الفريسي 8-1: 18بعد الدعوة للمثابرة على الصالة بثقة ولجاجة )لو 
 .والعشار" بين الخاطئ علنًا والبار جهاًرا

فالفّريسي آنذاك ليس "مين ما كان" كما نقول باللبناني. إنّه من نخبة الشعب، ال بد من أنّه كان 
من المثقّفين، يحسن القراءة والكتابة، ويحفظ الشريعة عن ظهر قلب باإلضافة إلى فروض 

الصوم والصالة. وطبعًا ليس هذا في متناول أي كان، لهذا السبب كان محترًما في مجتمعه. وله 

(. أّما الفرق بين 5: 3الحق في أن يفتخر. وبولس الرسول نفسه يفتخر بكونه فريسي )في 
الفريسي والعشار فهو كالفرق بين الشرق والغرب أو النور والظلمة )الشيء ونقيضه(. ال يأخذ 

يسوع على الفّريسيين حفظهم الشريعة بل إكتفائهم بالشريعة إلى حد التعادل مع هللا: إنّهم 

 .يعرفون كّل ما يجب معرفته وإن إحتاج األمر يأتون بفتاوى وشرائع
 ماذا يقول لنا اإلنجيل اليوم عمليًّا؟

ا، تصلّي وتصوم وتحفظ الوصايا، إذا كنت تشعر أنك كامٌل وال شيء  إذا كنت تعتبر نفسك بارًّ

ينقصك، فال حاجة بك إلى أحد وال حتّى إلى هللا، إعلم أنّك ممتلٌئ من نفسك ومكتف بها، 
 .فصالتك ليست صالة أكثر منها تمجيدًا ومدًحا لذاتك

أّما إذا كنت تشعر بالغربة وكالعّشار كنت تعاني من عبوديّات المال وحّب اإلمتالك أو حّب 

السلطة والتسلّط، إذا كان عندك ميول رديئة تشدك يمينًا ويساًرا، وإذا كنت ترى كيف إن الشّر 
يتسلّل إلى عقلك ويميل بقلبك إلى الشهوة والحسد والنميمة، أو إذا كنت تشعر أنّك في حرب 

 .دمويّة في جهادك ضد الخطيئة، إعلم أنّك على خطى القديسين الّذين إختاروا إتّباع يسوع
ال يجب أن تيأس بل إنهض إلى الصالة بكّل قّوتك. أمثل أمام الرّب وكن واعٍ للحضور اإللهّي 

أمامك. قد تقول: ال أعرف أن أصلّي. كلّما جلست للصالة تجتاح كياني أفكاٌر سوداء وتهيمن 
 .على مخيّلتي هواجس وأفالم ال بداية لها وال نهاية

في مثل هذه الحاالت يتّفق اآلباء على إستراتيجية واحدة: "ال تبالي وال تخف" ألن الّروح يشفع 

(. هذا الّروح الّذي أرسله الرّب يسوع 22: 8لنا بأنّاٍت ال توصف، كما جاء ي الّرسالة )روم 
ليبقى معنا ويعضدنا. )كما يعطي بعض األهل ألبنائهم هاتفًا خليويًا ليتسنّى لإلبن التواصل مع 

والديه عند الضرورة(. إال أن الّروح يعمل بفاعلية ال تحصى و "كجدار الحماية"، بتعابير 

، ال يسمح بأن ينال منك أذًى. فال تبالي بالهواجس وباشر بتالوة الصالة (firewall) معلوماتيّة
 .كالعشار: "اللّهم إغفر لي، أنا الخاطئ وإرحمني" وال تضجر من تردادها

واعلم أّن الصالة ليست علًما أو فقًها، وال هي فقط قراءة آيات وتالوة أناشيد أو ممارسة عدٍد 

 ...من الطقوس المفروضة من تطهير وصوم وركعات
الصالة هي أن تكون واعٍ للحضور اإللهي. الصالة هي أيًضا تواصل أي حوار، يعني أخذ 

 .ورد، هي صمت وإصغاء

وبحسب قول اآلباء، بتردادك هذه الصالة دون إنقطاع تدخل شيئا فشيئا في حياة الروح. فتنتقل 
 .فيك من تالوة شفهيّة إلى تأّمل فكرّي ثم إلى مشاهدة روحيّة

 
  .اللّهم أغفر لي أنا الخاطئ... آمين تعال أيّها الرّب يسوع


