
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 26 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 الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة

2e Dimanche de la Sainte Croix 

Épître: 1 Co 15 : 19-34 

Évangile: Mt 24 : 1-14 

Jésus décrit les douleurs que provoque-
raient les guerres, les tremblements de 
terre, les faux messies et les persécutions 
à cause de son nom. C’est ce que toutes 
les générations de chrétiens, à la suite des 
apôtres, ont dû affronter depuis plus deux 
mille ans. 

Mais ce temps des douleurs est aussi le 
temps, nous dit Jésus, où l’Évangile doit 
être proclamé à toutes les nations et où 
l’Esprit-Saint parle lui-même pour la dé-
fense des disciples du Christ. 

Lorsque nous évoquons la fin du monde, 
la fin des temps, les hommes réagissent le 
plus souvent soit par la dérision, soit par 
la peur. Le chrétien, lui, attend cet évène-
ment dans la prière et dans la joie, tout 
comme une mère attend sereinement la 
naissance de son enfant, « J’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde 
à venir » : c’est ce que nous proclamons 
tous les dimanches à la messe. 



Remerciement  

Au nom de  notre Famille 

paroissiale   

“ Saint Jean l’Apôtre”   

nous remerçions tout le 

monde pour leurs souhaits à 

l’occasion de la fête de notre 

paroisse et particulièrement 

les bénévoles et les donateurs. 

 Que le seigneur vous récom-

pence par intercession de 

Saint Jean l’Apôtre. 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 25 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe et rite de l’encens à l’intention de: 

•  Samira Zoghbi 1 an offerts de sa fille Eliane 

•  Bechara Nacouzi. 

•  Marjatta Nacouzi. 

 

Dimanche 26 septembre 

 

11h:00 Messe à l’intention des paroissiens. 

 

Jeudi  30 septembre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des familles.  

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 01 octobre 

18h00 Chapelet sacré cœur  

18h30 Messe.  

Samedi 02 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des défunts  

 

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 assou-

plissement nous permet 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 (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) 

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://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 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. Pour l’inscription à la 1ere communion et la catéchèse 

veuillez consulter le site web de la paroisse  

7. 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  



« !إِْحذَُروا أَْن يُِضلَُّكم أََحد   »  

 ذا اقحد يُنلن مجيء ربّنا ألعالماته، كما ألردو في خةطةبةة الةنةهةايةاو، أل ةي  

الخطبة الخامسة ألاقخيوة في متّ ، يتحدّث فيها الوّب يسوع عن حدثين مةهةّمةيةنا دمةار 

، ألنهاية النالم لدى مجيء يسوع ديّانًا. ألمورةفةنةا اايةمةانةّي 70أألرشليم، الذي حدث سنة 

 و أّن يسوع المسيح الحّي القائم  و حاضو أبدًا في كنيسته، ألُمقيم فيةهةا مةلةكةوتةه عةلة  

 أنقاض ملكوو اقرض!

 

يوجو بولس القيامة ألالحياة مة  الةمةسةيةح يسةوع  ): 34-15/19قور  1الرسالة )

الحّي ألالمحيي إل  اقبد. أليوبط بولس ريامة النا  جمينًا بةحةدث رةيةامةة الةوّب يسةوع، 

غيو مميّز بين مؤمن ألغيو مؤمن، رابًطا جمي  النا  بآدم فةي الةمةوو، ألبةيةسةوع فةي 

القيامة. فالنصو الكامل النهائّي عل  الموو سيُحوزه المسيةح يسةوع، مدم الةجةديةد، ألبةه 

يتنلّق مصيو البتو أجمنين! أليُبطل المسيح يسوع بموته ألريامته ألمجيةهةه الةمةجةيةد كةّل 

رئاسة ألسلطان ألرّوة، أي جمي  القّواو الوألحيّة المقاألمة هلل، فيصبح الُمةلةن كةلّةه لة ب 

ألحده، ألتتّم رسالة المسيةح الةخةالةصةيّةة، أليصةبةح ك ا ب الةكةّل فةي الةكةّل! ألجةمةية  

الممارساو من تنميد قجل اقمواو، ألأخطار الموو، تةبةقة  

عقيمة أليةائسةة ألبةدألن أّي جةدألى لةوق الةيةقةيةن مةن رةيةامةة 

 اقمواو. فحذاِر أن يُِضلَّ أحدٌ المؤمنين!

 

يجيب يسوع عل  سؤال التالميذ  ): 14-24/1اإلنجيل )متى   

إِحةذررألا « الذي يجم  عدّة أسهلة. يبدأ بالتحذيو مةن الضةاللا 

، قّن نتاط المضلّلةيةن رةد ألةحةق بةالةكةنةيةسةة » أن يضلّكم أحد

اقألل  أضواًرا جسيمة، ألالةحةوألب ألالةمةجةاعةاو ألالةزقزل 

ر مألوفة في اقدب الو يوّي، أيّةام  ر نبويّة تقليديّة، ألُصور ُصور

ر عالماو مبةاشةوة لةنةهةايةة  المسيح ألالوسل، أللكّن يسوع يوفض أن يوى في تلن الُصور

النالم. إن اقضطهاداو ألالضيقاو من أجل اسم المسيح ألكةرةوة ا ثةام ألالةتةضةلةيةل، لةن 

تكون عالماو نهاية، بل  ي مقم مخاض تسبق ألقدة عالم جديد، ألحلةول ُمةلةن رألحةّي 

نهائّي محّل الملن اليهودّي الزمنّي. أليُنهي يسوع  نا كالمه متفائالً بأّن إنجيل الةمةلةكةوو 

سيُكوز به في المسكونة كلّها. إّن انتتار اانجيل في النالم الوثنّي كلّه ليس شوًطا لنهةايةة 

التاريخ، ألنهاية النالم، بل  و النهاية أل و التاريخ كلّه، تةاريةخ ك الةخةالةصةّي لةجةمةية  

 البتو.

  



 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

 ر!ــان من القهــا يموت اإلنســـعندم
 

رجل  سوق الخضار .. حدث بالفعل في منطقة المنيب.... حيث يوجد
للبائع : كيلو البطاطس بكام  تظهر عليه عالمات قهر الزمن يقول

 ؟.. !
 جنيه .. 7ـ فقال له : ب

إلنى مش  5.3ـ فقال له الرجل : طيب ممكن تدينى نصف كيلو ب
 معايا فلوس تكفى ..

ياعم غور هى ناقصة شحاتين على “فنظر اليه البائع بإحتقار وقال له 
 عليّا، آخر اليوم 

  ”الطالق ارمى البطاطس على األرض ومابعهاش فرط .. 

عام أمسكت بيد الرجل  53وفجأة ظهرت فتاة تبلغ من العمر حوالى 
 وهى تبكى بكاءً

يال يا بابا مش الزم نتعشى ” شديداً .. وأمسكت بيده وقالت 
فنظر اليها الرجل بحزن .. وفجأه إنهمرت الدماء من ” النهاردة .... 

 أنفه وفمه وسقط على االرض من غير نفس.. ..
اجتمع المّارة من حوله .. وبعد دقائق نزل أحد االطباء من عيادته 

 الخاصة الموجودة
بالمنطقة .. فنظر الى الرجل ووضع السماعه على قلبة .. ونظر الى 

فسقطت اإلبنة مغشياً عليها .. ” البقاء لله..“األهالى .. وقال لهم 
” التكاتك“وترحّم الجميع على الرجل .. وقاموا بحمله داخل أحد 

  وذهبوا ..

 ؟.. !سأل أحدهم الطبيب: ماهو تفسيرك لحالة الوفاة 
فقال : تعرّض لضغط عصبى ونفسى شديد أدى الى إرتفاع الضغط 

 بشكل كبير وحدث
هذا الرجل مات مكسورا ألنه لم يستطع توفير وجبة … انفجار داخلى

 العشاء إلطفاله ..
مات بعد ان رأى الدموع فى عيون نجلته الصغيرة .. مات بعد ان مدّ 

 يده وأذلَّ نفسه ألخٍ له فى اإلنسانية لكنه لم يرحمه ..
 فقرر أن يترك دنيانا إلى دنيا أخرى قد تكون أحنُّ عليه من دنيا البشر



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
 

   االقديس سمنان النمودي الصغيواليوم األول

   االقديس ماما التهيداليوم الثاني

   االقديس تاألدألر  الكبيواليوم الثالث

   االقديس بابيالاليوم الرابع

   ازكويا ألالد يوحنا المنمداناليوم الخامس

   ااعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسياليوم السادس

   االقديس صوزن التهيداليوم السابع

   اميالد النذراء مويماليوم الثامن

   ايواكيم ألحنة ألالدي النذراءاليوم التاسع

   االقديسة بولكاريا الملكةاليوم العاشر

   االقديسة تاألدألرااليوم الحادي عشر

   االقديس كورنيليو  رائد المهةاليوم الثاني عشر

   االقديس خويستوفور اليوم الثالث عشر

   اعيد ارتفاع الصليباليوم الرابع عشر

   االقديس ابواميو  الملقب بتينااليوم الخامس عشر

   االتهيد كبويانو  أسقف روطاجةاليوم السادس عشر

   االقديسة صوفيا ألبناتهااليوم السابع عشر

   ا وب ربنا يسوع المسيح ال  مصواليوم الثامن عشر

   االقديس جنواريو اليوم التاسع عشر

   االتهيد اسطاتيو  ألعائلتهاليوم العشرين

    االقديس رذراتو  ألالتهيد تاألدألر اليوم الحادي والعشرون

   االقديس موريسيو  ألرفارهاليوم الثاني والعشرون

   ابتارة زكويا بيوحنااليوم الثالث والعشرون

   االقديسة تقال أألل  التهيداواليوم الرابع والعشرون

   االقديس بفنوتيو  ألالقديسة فوألسينااليوم الخامس والعشرون

   اليوم السادس والعشرون: القديس يوحنا االنجيلي

   االقديس البابا لينو  اقألل ألالقديس كالألبا الوسولاليوم السابع والعشرون

   االقديس خاريطون ألالقديس دلماطو اليوم الثامن والعشرون

   االقديس رألحانااليوم التاسع والعشرون

  اتذكار خطبة مويم النذراء للقديس يوسفاليوم الثالثون
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 من ضيعنا اللبنانية - 511طبيعي %  -شغل بيت                

                                                                               

Home made - 511% Natural 

From our Lebanese villages 
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 كلمة أبونا شربل

 زمن
حروٌب وويالت، أمراٌض وأوبئة، هجرة وتهجير، مشقّاٍت من كّل نوعٍ، مجتمعة، لم يشهدها جيلنا 

 من قبُل ولم تخطر على بال أحٍد منهم.
لكن، في الوقت عينه، هو جيٌل يفتقد إلى الحّب وقيمة الفرح الّذي يهبه، فلقد باتت أسلحة الدمار 

سنة( وشبيبتنا وعقولهم لتستولي رويًدا 51-5القريب من الشامل تفتك بعواطف أطفالنا )من الـ
رويًدا على الكيان بأكمله، والشواهد ال تحصى وال تُعّد اليوم، من خالل وسائل التواصل 

 اإلجتماعي على أنواعه، على سبيل المثال:
جذب األطفال من خالل اإلنترنت بواسطة األلعاب واألفالم القصيرة بأشكاٍل وألواٍن وموسيقى  -

دون أن ينتبه األهل إلى محتواها الـ"ملغوم" وما تحتويه من عنٍف وغيره، تفرض التشنّج على 
الطفل ولتولّد عنده عصبية وتوتّر كبيرين واألهل غير مكترثين لألمر، هذا إن لم يكن هم بأنفسهم 

تّم تحديدها من قِبَل أوالدهم  Gamesمن زّودوهم، مسرورين، بهدايا على الموضة وأغلبها 
 مسبقًا.

إغراء المراهقين والشبيبة بالسعادة التي تقّدمها لهم المتعة الجسدية فتصبح هي الغاية تحت عنوان -
الحّب من جهة، وإحتالل العالقة المدفوعة بالمصالح الماديّة تحت إسم الصداقة هي العنوان الجديد 
في مجتماعتنا. أّما من جهة أخرى تبّث فيهم هذه الوسائل، األفكار الهادمة لمقّومات العيش الكريم 

في ظّل "الكلمة"، توقظ فيهم النزعة اإلنتقامية والتمّرد على األهل بادئ ذي بدء، تجّردهم من 
كنوز التربية واألخالق، وتدفعهم نحو العصيان عدا عن اإلشارات المسيئة والكلمات البذيئة التي 

 يرشقون بها َمن إعترض طريقهم المحفوف بالمَخاِطر والممتلئ بالشّر.
فهل ما زلنا ننشد حكمة في هذا العالم ونترّجى خيًرا فيه؟ هل ثقافاتنا، علومنا والتطّور التكنولوجي 

الهائل إستطاع أن يقود اإلنسان إلى ميناء األمان واإلستقرار؟ هل الفواحش والمتعة، المكاسب 
المادية والمعنوية إستطاعت أن تهب الحّب المجّرد والسعادة الحقيقية الدائمة؟ ِلنُكن واقعيين، لقد 

([ وإستبدلنا حضارة المحبّة 2: 42ضللنا رغم تحذير يسوع لنا ]"إِْحذَُروا أَْن يُِضلَُّكم أََحد!" )مت 
وثبات اإليمان والنمّو في الرجاء بحضارة اإلنحراف عن الحقيقة، حضارة الشّر: لقد تجّمد الحّب 

في شرايين قلبنا "من كثرة اإلثم" لكن ليس في ذات هلل، ليس في قلبه الّذي ينزف من شّدة تألّمه من 
 أجل أبنائه وهم في غيبوبة تشبه عالم األموات.

أقول هذا وأتساءل إن كان "زمن التجديد الّذي تكلم عنه هللا من خالل أفواه أنبيائه األطهار"، قد 
ُل  إقترب وأنّنّا قد دخلنا في بدايات المخاض األخير ]"وَسْوَف تَْسَمعُوَن بُِحُروٍب... وهذا ُكلُّه أَوَّ

([، أخشى أن تكون "الكرازةْ بِإِْنجيِل الـَملَُكوِت" قد غمر "الـَمْسُكونَِة 1-3: 42الـَمَخاض" )مت 
َها َشَهاَدةً ِلَجِميعِ األَُمم"، وأتت النَِّهايَة.  ُكلِّ

لكن يقيني األكيد هو أّن هللا صادق في وعوده بأّن َمن يثبت إلى المنتهى يخلص، وقد وّحد حياته 
بحياتنا قدرة حياتنا المتحّدة بالمسيح بالصالة والعمل، ليربحنا للخالص منتزًعا إيّانا من براثن 

 سلطان الشّر. فلما نختر األمانة بدل الخيانة، والصدق بدل الكذب؟
لما ال نختلي مصلّين لننطلق إلى العالم عاملين بالكلمة؟ لما ال نقاوم المغريات ونقاوم الشّر بدل 

 اإلستسالم لهما؟ هل الحياة مع المسيح تبدو سرابًا أو العمل بذلك يبدو قاهًرا أو مستحيال؟
إن العالم ال يبقى ذاته عندما نتصرف كمسيحيين حقيقيين فهو بحاجٍة إلى أناٍس أبرار، أناٍس 

قديسين؛ هو بحاجة إلى أياٍد ثابتة في اإليمان تمسك به بقّوة قبل أن يسقط في الهاوية وهو يسير 
نحوها، لنسرع قبل فوات األوان ألنّنا لربّما إختبرنا هذا اإلنجراف بعيًدا عن المسيح وكنّا نحن 

السبب في مكاٍن ما بإضعاف قدرته على الصمود. ولنعيد النظر في عالقتنا بالمسيح كي ال تبقى 
"مجّرد شكليات تمنحنا األمان الروحي لتسكين الضمير، مستبدلين الـ"لم" بـ"لن" أقوم بأشياء سيئة، 

وليكن لنا شجاعة من يسبح بعكس التيّار من أجل تغيير داخلنا، فالعالم منتظرين عندها وبسالم 
  البوق المنذر بالوالدة إلى الحياة الجديدة.


