
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 19 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” 

 طلب ابني زبدى :األحد األّول بعد عيد الصليب

1er Dimanche de la Sainte Croix 

Épître: 2 Tm 2: 1-10 

Évangile: Mc 10: 35-45 

 

Le Christ présente une image réaliste de 

l’autorité dans le monde de tous les temps. 

Dans l’Église du Christ, il faut renoncer 

totalement à la carrière, aux titres, aux 

places honorifiques ! Un seul principe : le 

service humble et fraternel. Chez les chré-

tiens, la loi du service, c’est la « 

Constitution de l’Église » : chacun doit être 

le serviteur de tous !  
 

Le Christ disait : « Le Fils de l’Homme 

n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir ». C’est l’une des phrases les plus 

importantes de l’Évangile. Le Royaume de 

Dieu est un royaume de service, de compas-

sion, de pardon et d’amour. Le plus grand 

dans ce royaume est celui ou celle qui est 

prêt à donner un coup de main, à partager, à 

venir en aide. « Que celui ou celle qui veut 

être le plus grand se fasse le serviteur de 

tous. » 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 18 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des paroissiens. 

 

Dimanche 19 septembre 

11h:00 fête de la paroisse. 

 

 

Jeudi  23 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des malades.  

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 24 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  



"  إرتفاع الصليب تفسير 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 (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=

url 

 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) 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليديةة نةجةد ةا  

في المنمنةمةاو ألاقيةقةونةاو الةمةتةورةيةة، تصةور لةنةا 

الصليب منتصباً بين يدي رسطنطين أل يالنة. جميةنةنةا 

 ذه التقاليد مناً ألصّورنا الصليب الةمةمةجةد الةمةوّصة  

بالحجارة الكويمة ألحوله الكتابة التهيةوة ببةن نةقةهةو 

أعداءنا ألمن أجل إسمن نطأ مبغضينةاب. عةنةد رةدمةيةه 

رسطنطين أل ةيةالنةة ألألراء ةمةا الةنةار عةلة  ر أل  

الجبال، التي ما زلنا نتنلها عل  سةطةوحةنةا ألجةبةالةنةا 

 حت  اليوم في  ذا النيد.

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
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 مسيوتنا الوعوية، ألللمناسبة شكو   و

ألندعو الجمي  للتكاتف من أجل الحفاظ   قصحاب اقيادي البيضاءكبيو 

 الوعوية من خالل مساعداتها . عل  عائلتنا 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez 

contacter le curé de la paroisse.  

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

le bureau de la paroisse au sujet de toute changement 

d’adresse.  

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

tout le monde d’y participer (Comités). 

5. Les  Familles. 

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  



« بَْل َمْن أََراَد أَْن يَُكوَن فِيُكم َعِظيًما، فْليَُكْن لَُكم َخاِدًما     

 

أعلن يسوع مواًرا عن آالمه ألموته، ألربطهما دألًما بقةيةامةتةه ألمةجةده عةن 

يمين اآلب. أّما التلميذان، ينقوب أليوحنّا ابنا زبدى، فطلبا الجلو  في المجةد مة  

يسوع عن يمينه أليساره، دألن ذكو آالمه ألموته. فذّكو ما يسوع أّن ثةمةن الةمةجةد 

كأ  النذاب ألاقلم. أل كذا يدخلنا  ذا اقحد اقأّلل في زمن الصليب، أليُندّنا، مةن 

 خالل حياتنا ألكّل ما فيها من ألم ألتجوبة، للقيامة م  الوّب في مجد ملكوته.

 

 ذه ألصيّة الوسول لتلميذه طيموتةاأل ، ألمةن ):  10-2/1طيم  2الرسالة )

خالله لكّل رسول مسيحّي مسؤألل، دعوة إل  الجهاد ألالتبتيو ألالتنلةيةم، ألتسةلةيةم 

ألدينة اإليمان سةلةيةمةة إلة  أنةا  

آخوين، مهما كلّف ذلن مةن جةهةد 

ألألم، عل  مثال الةجةنةدّي اقمةيةن، 

ألالمصارع المحتةو،، ألالةحةار  

المجتهد. فمن هللا الننمةة ألالةنةون، 

 ألعل  هللا المكافأة ألالثواب!

 

يةوبة  ):  45-10/35اإلنجيل )مر 

َمْورُس ألمةتىة  طةلةب الةتةلةمةيةذيةن، 

ينقوب أليوحنّا، مباشوةً بإعالن يسوع الثالة  عةن آالمةه ألمةوتةه ألرةيةامةتةه، فةي 

الطويق، أل م صاعدألن إل  أألرشليم. طلبا الجلو  في مجده عن يمينه أليسةاره، 

فذّكو ما بآالمه ألموته ربل مجده. فأعوبا عن استنداد مةا لةمالم ألالةمةوو مةنةه، 

أل ل كانا ينلمان أّي آالم ألموو؟! كةان جةواب يسةوع رةبةوالً ألرفًضةال سةيةدخةل 

التلميذان مجد يسوع قنّهما سيتألّمان منه ألقجله، أّما الجلو  في الموتبة اقأللة  

فأمو محفوظ لمب. ألليست مةهةّمةة يسةوع، عةلة  اقرف، مةكةافةأة الةبةتةو، بةل 

إعداد م بموته ألريامته، لينالوا المكافأة في مجد الملكوو،  و ابن اإلنسةان اآلتةي 

 ال ليُخدَم بل ليَخدُم، أليبذل نفسه فداًء عن كثيوين!

  



 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

 :19) 7يدوس آثامنا , وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم" )ميخا 

 

http://story4free.blogspot.com/2011/08/blog-post_9305.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 



 أسماء في السماء

 أيلول
 

   لالقديس سمنان النمودي الصغيواليوم األول

   لالقديس ماما التهيداليوم الثاني

   لالقديس تاألدألر  الكبيواليوم الثالث

   لالقديس بابيالاليوم الرابع

   لزكويا ألالد يوحنا المنمداناليوم الخامس

   لاعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسياليوم السادس

   لالقديس صوزن التهيداليوم السابع

   لميالد النذراء مويماليوم الثامن

   ليواكيم ألحنة ألالدي النذراءاليوم التاسع

   لالقديسة بولكاريا الملكةاليوم العاشر

   لالقديسة تاألدألرااليوم الحادي عشر

   لالقديس كورنيليو  رائد المئةاليوم الثاني عشر

   لالقديس خويستوفور اليوم الثالث عشر

   لعيد ارتفاع الصليباليوم الرابع عشر

   لالقديس ابواميو  الملقب بتينااليوم الخامس عشر

   لالتهيد كبويانو  أسقف روطاجةاليوم السادس عشر

   لالقديسة صوفيا ألبناتهااليوم السابع عشر

   ل وب ربنا يسوع المسيح ال  مصواليوم الثامن عشر

   لالقديس جنواريو اليوم التاسع عشر

   لالتهيد اسطاتيو  ألعائلتهاليوم العشرين

    لالقديس رذراتو  ألالتهيد تاألدألر اليوم الحادي والعشرون

   لالقديس موريسيو  ألرفارهاليوم الثاني والعشرون

   لبتارة زكويا بيوحنااليوم الثالث والعشرون

   لالقديسة تقال أألل  التهيداواليوم الرابع والعشرون

   لالقديس بفنوتيو  ألالقديسة فوألسينااليوم الخامس والعشرون

   اليوم السادس والعشرون: القديس يوحنا االنجيلي

   لالقديس البابا لينو  اقألل ألالقديس كالألبا الوسولاليوم السابع والعشرون

   لالقديس خاريطون ألالقديس دلماطو اليوم الثامن والعشرون

   لالقديس رألحانااليوم التاسع والعشرون

  لتذكار خطبة مويم النذراء للقديس يوسفاليوم الثالثون
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 من ضيعنا اللبنانية - 011طبيعي %  -شغل بيت                

                                                                               
Home made - 011% Natural 

From our Lebanese villages 
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 كلمة أبونا شربل

لم يفهم تالميذ يسوع في حينها أن العظمة تكون في الخدمة حتى التضحية بالنفس على 
لم يتبّرع يسوع بكليتيه  .مذبح الحّب كما فعل هو ليعطي الحياة لّلذين هم في األرض

فقط أو بكبده أو بقرنية عينيه أو أحد أعضاء جسده بل بجسده ودمه كاملين، وال زال 
 .حتى اليوم يقدم نفسه مأكالً ومشربًا للّذين يتقدمون منه

رغم ذلك، ال زلنا حتى اليوم نسأل يسوع كيعقوب ويوحنا أن يعطينا نوًعا من السلطة 
قال بطرس ليسوع: "قد تركنا كل  !!!لنتسلّط على اآلخرين ونتحّكم بأعناقهم وأرزاقهم

 "!شيء وتبعناك فما عساه يكون المنتظر؟
عبّر بطرس بصراحة عن وجعه وطموحه كما والدة يعقوب ويوحنا، دون لّف أو 

دوران، عبر عن خيبة أمله، عن فشل مشاريعه، عن يأسه وإحباطه. كانت لديه الجرأة 
أن يسأل يسوع علنًا في وجهه ما يفكر به ضمنًا، ال بل ما يفكر به جميع التالميذ، ال 

الزوجة تنتظر من زوجها، حبًّا أكثر،  .بل جميعنا... ألّن الجميع لديهم مآخذ وإنتظارات
بيتًا أجمل، تنتظر منه تأمين كل شيء ليس فقط الضروريات إنّما العيش الرغيد، من 

والزوج ينتظر  …مأكل وملبس وسيارات، إضافة إلى السهر والسفر والراحة والتسلية
من زوجته أن تبقى جميلة، هادئة، متفائلة، صبورة، قنوعة، ما بتنّق"، ال تعرف 

كذلك األوالد لديهم إنتظارات من أهلهم، واألهل لديهم إنتظارات من  ...النكد
كل منّا لديه إنتظارات ومآخذ على اآلخرين.. كّل منّا يتّهم اآلخرين  ...أوالدهم

 ...بالتقصير
"شو طالعلي ِمنّو؟" تلك الحسرة تمّزق العالقات، تكون كالقنابل الموقوتة بين األحباء، 

 ...سرعان ما تولد الخيبات ألنّها تفّجر القلوب والبيوت من الداخل
أما عالج الحسرات فهو اإلنتظار على رجاء القيامة، إذ ال بد من الصليب والمرور في 
األلم للوصول إلى اإلنتصار... ألنّه ال يوجد ضمانات في أي مغامرة سوى "اإلنتظار 

 ".على رجاء

أليس الحّب مغامرة؟ والزواج مغامرة؟ واإللتزام مغامرة؟ والنضال مغامرة؟ والتكرس 
مغامرة؟ المشكلة أنّنا نريد كّل شيء لكن اآلن، ألننا تربّينا على " الغنج والدلع" من 

 .ناحية، وعقلية "الربح السريع" من ناحية ثانية
هذه العقلية "التجارية" ال تصلح في بناء عائالت، وإستثمار وزنات، وال في نجاح 

أنت تعلم يا رب كم نتسّرع في أحكامنا، وكم نظلم من  ...دعوات وإنتصار رساالت
حولنا، وكم نختزن من مآخذ على أحبائنا حتى عليك أنت، أنت تعلم ضعفنا وقلّة 

صبرنا وسرعة عطبنا وحسراتنا التي تضيع علينا أجمل الفرص.. إشفنا من كّل ذلك... 
كما شفيت بطرس، إشفنا نحن من مآخذنا وخيباتنا، أعطنا أن نرى بوضوح النعمة التي 

  .وهبتنا
أغفر لنا ضعفنا يا رب، وأعطنا أن نشرب الكأس التي شربتها، كأس الصليب، ونعتمد 

المعمودية التي إعتمدتها، معمودية الحب، أعطنا أن نخدم إخوتنا حتى الرمق األخير 
  .من حياتنا. آمين


