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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 12 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” 

مثل السامرّي الصالح :األحد السابع عشر من زمن العنصرة

17ème dimanche de la Pentecôte 

Épître: Rm 13: 8-14 

Évangile: Lc 10:25-37 

Nous, le peuple de Dieu, avons pour ins-
truction de nous aimer et d’être miséricordieux 
les uns envers les autres : mais ce commande-
ment s’applique-t-il aux étrangers ? Le Pape 
François dit : ‘le prêtre et le lévite voient, mais 
ignorent ; regardent, mais ne prévoient pas. Ne 
l’oublions jamais : face à la souffrance de tant 
de personnes épuisées par la faim, par la vio-
lence et par les injustices, nous ne pouvons pas 
demeurer spectateurs’. 

La tradition de l’église considère la vic-
time sur le bord de la route comme un symbole 
de l’humanité victime et paralysée par le mal et 
le péché - et le bon Samaritain comme une fi-
gure de Jésus venu comme sauveur pour panser 
nos blessures et prendre soin de nous. 

« Qui est notre prochain ? » Ceci est une 
question fondamentale, tant de choses dépen-
dent de notre réponse, réponse qui nous revient 
à nous. Nous nous arrêtons sur cette question et 
tout en nous efforçant d’y répondre, nous de-
mandons à Jésus de nous aider à répondre en 
véritables disciples du Christ. 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 11 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des étudiants. 

Dimanche 12 septembre 

11h:00 Messe à l'intention de Henry Tohme  offerte de 

son épouse Mona et la famille. 

Jeudi  16 septembre 

16h00 Exposition des reliques de la sainte croix. 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des malades.  

19h30 Adoration et confession. 

Vendredi 17 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” ألصحاب عنوان مسيرتنا الرعوية، وللمناسبة شكر كبير  هو

الرعوية من خالل  وندعو الجميع للتكاتف من أجل الحفاظ على عائلتنا   األيادي البيضاء

 مساعداتها .

2. Jeudi 16 septembre et pour la fête de la sainte croix, l’exposi-

tion des reliques de la sainte croix auront lieu à partir de 

16h00. 

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

curé de la paroisse.  

4. pour la 7ème fête de la paroisse, veuillez réserver la date 19 sep-

tembre 2021, diner au restaurant nuit de beirut. 

5. Pour être au courant de la vie paroissiale, veuillez aviser le bureau 

de la paroisse au sujet de toute changement d’adresse.  

6. La vie paroissiale est une participation collective, appel à tout le 

monde d’y participer (Comités) 

7. Les activités 2021-2022 commenceront le premier octobre : 

• 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  



يَّة؟» َث ٱلَحياةَ األَبَدِّ   «يا ُمعَلِّّم، َماذَا أَْعَمُل ألَرِّ

: "ال تكونوا مديونين ألحد بشيء إال بأن يحب بعضكم بعًضا، ألن يقول القديس بولسالرسالة: 

القديس يوحنا الذهبي الفم: ]... إنك مدين ألخيكك  من أحب غيره فقد أكمل الناموس". وكما يقول

بالحب، ألننا أعضاء لبعضنا البعض؛ فإن تركنا الحب تمّزق الجسكد إلكى أشكالء. إفن فكلكتكحكب 

أخاك، فإن كنت بصداقتك له تقتني إتمام الناموس كله فأنت مدين له بالحب بكونكك تكنكتكفكع بكه.  

"ألن ال تزن، ال تقتل، ال تشهد بالزور، ال تشته، وإن ككان وصكيكة  يوّضح الرسول فلك بقوله:

أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك". إف يمتلىء القلب حبًا حقيقيًا، إنكمكا 

يمتلئ باهلل نفسه الذي يشبع القلب والنفس والعواطكف واألحكاسكيكس، فكال يكحكتكا  اإلنسكان إلكى 

ملذات العالم وإغراءاته وال شهوات الجسد وال خداعات الخطيّكة لكتكمكا حكيكاتكه. الكحكب مشكبكع 

للكيان اإلنساني، ومبهج للحياة! بالحب أيًضا نلتقي مع السيد المكسكيكح مكحكب الكبكشكر، فكتكصكيكر 

الوصايا اإلنجيليّة هي ناموس حياتنا الداخليّة، عندئذ يكمل فينا الناموس بكككونكه وصكايكا سكهكلكة 

وهينة. يكمل الرسول حديثه، قائاًل: "المحبّة ال تصكنكع شكًرا لكلكقكريكب، فكالكمكحكبّكة هكي تكككمكيكل 

الناموس". المحبّة وهي أم كل فضيلة، ترفع اإلنسان في أعماقه فوق كل شكّر، لكيكحكيكا بكالكروح 

حيث يوجد الحب مافا نحتا  بعد...؟ وحيث ال يوجد الحب فأي شيء يمكن أن   مكماًل الناموس.

لككنكه  ) 11:  2)يع  يكون نافعا؟ فإن الشيطان يؤمن

الكحكب   ال يحب، لكن ليس أحد يحب ما لم يكؤمكن.

هو بداية الفضيلة ونهايتهكا، الكحكب هكو جكذورهكا 

وأسكاسكهكا وقكّمكتككهكا. إن ككان الكحككب هكو الكبكدايككة 

 والتكميل، فمافا يعادله؟

  

إن كان هللا في حبِّّه يشتاق إلى كل نكفكٍس، اإلنجيل: 

فقد رأينا ربَّنا يسوع المسيح يكتكهكلَّكل بكالكروح مكن 

أجل تمتَّع البسطاء بنعمة المعرفة الروحيَّة، ولكالكال 

ْكر على بني جنسهكم،  يظن اليهود أن هذه النعمة حِّ

قدَّم لنا السيِّّكد مكثكل "السكامكري الصكالكح" لكي كعكلكن 

ة العامة أو الجامعة بالنسبة لإلنسان طيب القلب، فكم بالحري يليك  بكاهلل أن يكحكب  مفهوم األ خوَّ

 كل البشريَّة التي هي من صنع يديه، دون تمييز بين جنس أو لغة.

أن حياة األهواء في هذا العالم تفصل )البشرية( عن هللا، وتسحبها إلى أسفل، وتسبب لها اختناقًا 

خزية، وتنتج قلقًا وتدني بها إلى الموت  .بحرارة الشهوات الم 

قدَّم لنا آباء الكنيسة الكثير من التفاسير لهذا المثَل "السامري الصالح"، فمن الكجكانكب السكلكوككي 

أن القرابة ال تكقكف .أراد الرب إبراز التزامنا باتِّّساع القلب، لنقبل البشريَّة بكل أجناسها كأقرباء

يعلَم يسوع أن هكذا .عند حدود الدم وال عند العمل، وإنما تقوم على تنفيذ وصيَّة الحب والرحمة 

م  الرجل الذي نزل من أورشليم لم يكن قريبًا إال للذي يريد أن يحفظ الوصايا، والمستعد أن يكقكدِّّ

"فأي هؤالء الثالثة ت رى صار قريبًا للذي وقع بكيكن الكلكصكو ؟"   المساعدة. لخَّص هذا بقوله:

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1993.html


 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

 
 الفقير الغني -كونوسوكي ماتسو شيتا 

 
الياباني " كونوسوكي ماتسو شيتا " عاش أسوأ طفولة يمر بها أي طفل...!! تذوق طعم الثراء 
الفاحش وهو طفل صغير لكن سرعان ما خسر أبوه كل ثروته وهو لم يبلغ الخامسة...!! فبعد 

أن كان والده ثريا ؛ أصبح فقيرا مدينا ارتكب األب أخطاء عملية في تجارته كلفته كل ما 
يملك ؛ وصادرت الحكومة أمواله ومدخراته وتوفي والده نتيجة لعدم تحمله لتلك الصدمة 

 العنيفة...!!
انتقل " ماتسوشيتا " من قصر فاخر الى شقة ضيقة مع اخوته الثالثة ؛ كانوا يجدون الطعام 
يوما ، وال يعثرون عليه أياما...!! تعرض اشقاؤه لمشكالت صحية ؛ دفعوا ثمنها حياتهم ؛ 

بسبب عدم قدرتهم على مراجعة المستشفيات ؛ وشراء األدوية...!! اضطر " ماتسوشيتا " أن 
يخرج من المدرسة وهو في سن التاسعة ؛ كان يعمل أي شيء هربا من الموت ؛ ينظف 

 أحذية ، ويغسل مالبس...!!
كان يركض وال يسير عندما يعبر الشارع شعورا منه واعتقاد أن سيارة الموت تالحقه.. دائم 
الخوف من الموت .فاقد األمل في الحياة من كثرة مارأه من الدنيا ..!! كان يحمل حذاءه بيديه 
ليسرع أكثر وليحافظ على حذاءه أطول وقت ممكن...!! كان حذاءه يبدو دائما أنظــف من 
يديه التي تظهر كأنها يد رجل كهل نهشه الزمن...!! حصل " ماتسوشيتا " على وظيفة 

مساعد لحام في شركة كهرباء ، كان ينجز مهامه بسرعة ؛ ليس حرصا على الوقت ؛ لكن 
حتى ينجز الكثير من المهام والعمل قبل أن يموت ؛ ألنه يعتقد أن فقره سيعجل من رحيله ، 
وسيجد نفس مصير إخوته...!! سرعة إنجازه أعجبت رؤساءه ؛ فقرر رئيسه المباشر أن 
يمنحه دورة تدريبية في الكهرباء ؛ اجتازها بسرعة وبنجاح تحول بعد ذلك إلى مساعد 

كهربائي ومن ثم إلى كهربائي...!! بدت توكل إلى " ماتسوشيتا " مهام أكبر وحصل على 
دخل أعلى ؛ استمر في استراتيجيته " أعمل بكل طاقتك اليوم فقد تموت غدا ؛ فال مجال 

للتأجيل "...!! نجحت هذه االستراتيجية على نحو مذهل فترقى كثيرا في عمله حتى أصبح 
كبير المفتشين ؛ وطور العديد من البرامج وأسهم في براءة اختراع لكن لم ينسبها زمالؤه له 
؛ ألنه لم يكن يملك شهادة علمية مثلهم ؛ اشتكاهم ولكن لم يصدقه أحد..!!.، كاد أن يموت من 
الغيظ من أثر الظلم الذي وقع عليه ؛ جرب اإلحساس نفسه الذي تذوقه صغيرا عندما مات 
إخوته قهرا وكمدا بعد أن فشلوا في الحصول على الغذاء والدواء..!!.، األزمة هذه المرة 

 جعلته يترك الشركة التي يعمل بها ؛ هرب منها كما هرب من الموت عندما كان طفال..!!.،
لم يستغرق وقتا في التفكير ؛ ففتح شركة جديدة بإسمه ؛ كردة فعل على اضطهاد زمالئه 

له..!!.، كبرت شركته الشخصية شيئا فشيئاً حتى اشتهر بلقب " ملك اإلرادة واإلدارة "..!!.، 
بليون 57تعرف شركته اليوم بإسم " باناسونيك " التي تقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 

 دوالر..!!.، 
 

ثق تمامـــــاً أنـــه : ال يوجد رجــــل فاشل، ولكن يوجــد رجل بدأ من  أخيـــــــــــــــــراً...
القاع و بقي فيه..!!.، أعمل دائما بكل طاقتــك ، وال تؤجل عمل اليوم إلى الغد ؛ فربما ال 
يأتي ذلك الغد..!!.، يقول توماس أديسون : " الفاشلون هم أناس لم يعرفوا كم كانوا قريبين 

من النجاح حين توقفوا "..!!.، اإلصــرار على النجاح يولد النجاح فالااا تفقد األمـــل فيـــه ، 
 فعندما تفقد األمــــل ستفقد كل شيء ..

http://story4free.blogspot.com/2018/07/blog-post_4.html
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 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 المالةاليوم 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

   اليوم السادس والعشرون: القديس يوحنا االنجيلي

   :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

 الرحمة
هي أسم يعني الرقة والشفقة، والخير والنعمة، أي العطف على اآلخر والرقّة في التعامل  -
 .معه
لها عالقة برحم األّم الّذي هو موضع تكوين الجنين، له دور في خلق القرابة والسبب  - 

 .الرئيسي لها
العالم اليهودي يعرف القرابة بالمعنى الضيق الناتجة عن الرحم وهي مقيدة بالعصبية وتحكمها 

أما يسوع  .الغرائز كما في العشائر والقبائل وينتج عنها الكثير من التقاتل والتناحر والتباعد
فإنه يدعو المؤمن لكي يوّسع حلقة التضامن أبعد من الفئة والقبيلة والبلد والدين لتحرير 
اإلنسان )كل إنسان من العوز(. فالمحبّة ال تقف عند حدود القرابة األهليّة وال عند حدود 

القريب هو الّذي يقترب من اآلخرين بمحّبته ولو كانوا  .الجيرة وال عند حدود الوطن والدين
من األعداء. أنت تتقّرب من الضعيف وال تنتظر أن يقترب منك. لقد هتفت األّم تيريزا يوًما: 

إذًا السؤال ليس َمن هو قريبي، إنما كيف يمكن أن  .""لو كان الفقراء على القمر سأذهب إليهم
 تكون قريبًا من اإلنسان الجريح، خصوًصا المتعب والمتألّم والمنبوذ؟

يكشف لنا إنجيل اليوم حقيقة اإلنسان الجريح نتيجة وجوده في العالم ليس إاّل. كّل إنسان هو 
جريح في مكاٍن ما. كّل إنسان يشعر في وقٍت ما أنه ملقى على األرض، ُمعّرى من كرامته، 
معتدى عليه، مسلوب اإلرادة، متروك للقدر حتى يالقي الموت في ساعة التخلي، أو يلتقي 

هذا  …بسامري يُطّيب جراحه بزيت اللطافة والرحمة، ويطهرها بخمر التأديب األبوّي الحاني
اإلنسان الجريح الّذي هو "كلّنا "وليس البعض منا، ال تشفيه البيانات واإلستنكارات والتنظير 
عن بعد بل المبادرة الفورية إلى تضميد جراحه، ونقله إلى المكان الّذي يؤمن له الراحة أي 

 .الكنيسة المفتوحة إلستقبال الجميع دون إستثناء
كلنا قد يسأل: "ماذا أعمل؟"، إما للتهرب من المسؤولية، أو الشعور بالعجز، أو الشعور 

باإلحباط أو الفراغ... لكن ال أحد منا قادٌر أن يكون سامريًّا صالًحا ما لم ينال من أبي المراحم 
شبعًا من الرحمة يفيض بها على غيره، لن يتمتَّع أحد بالشبع من الرحمة ما لم يقبل السي ّد 

 .المسيح نفسه بكونه ملء الحياة ومصدرها وواهبها لكّل َمن يطلبها
هذا الّذي رأى اإلنسان بين حّي ومي ّت، لم يستطع أحد أشقَّائه أن يشفيه... فإقترب منه بقبوله 

 .اآلالم معنا وإقترابه منَّا وسكب رحمته علينا، فصار قريبنا" )أوريجانوس(
 :يقول أوريجانوس

 
 ...اإلنسان النازل يمث ّل البشرية
 ...وأورشليم تمث ّل الفردوس

 ...وأريحا هي العالم
ة العدوانيَّة  ...واللصوص هم القوَّ

 ...الكاهن يمثل الناموس
 ...والالوي يمثل األنبياء
 ...والسامري هو المسيح

 ...الجراحات هي العصيان
 ...والدابة ترمز إلى جسد المسيح الّذي يحمل آالمنا

 ...والفندق المفتوح لكّل  َمن يُريد الدخول فيه هو الكنيسة
 ...والديناران يمث اّلن اآلب واإلبن

 ...وصاحب الفندق هو رئيس الكنيسة الّذي يدب ّرها
ر لمجيء المسيح الثاني  ...ووعد السامري بالعودة هو تصوُّ


