
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 03 octobre  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 الثالث بعد عيد الصليب
 المسحاء الدّجالون وعودة ابن اإلنسان 

3e dimanche de la Sainte Croix 

Épître: Ph 3: 17-21 4: 1 

Évangile: Mt 24: 23-31  

 Les grands prodiges et miracles des 
faux prophètes visent à séduire, c’est-à-dire 
égarer, aveugler, détourner, dérouter, trom-
per des individus ou des groupes. Jésus 
nous met en garde : « Gardez-vous des faux 
prophètes. Ils viennent à vous en habits de 
brebis, mais au-dedans ce sont des loups 
ravisseurs ». Il nous exhorte à la vigilance, 
à la prudence et au discernement : discer-
ner ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est 
pas : « Ce qui est de Dieu est produit par 
l’Esprit de Dieu ; il produit la paix ».  

  

Soyons alors prudents et vigilants. Ne nous 
précipitons pas, sans réflexion, sur tout ce 
qui est nouveau, brille et miraculeux. Met-
tons toute chose à la lumière de la Parole 
de Dieu qui est à la fois une lampe qui 
éclaire, une épée qui tranche et sépare, une 
vérité qui libère…  

  

La parole de Dieu est complète, elle con-
tient tout ce qui est utile pour le présent et 
pour l’avenir. Tous, dans tous les temps, 
ont la responsabilité d’en prendre connais-
sance et d’agir en conséquence. 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

 

Samedi 02  octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe  et rite de l’encens à l’intention des défunts  

 

Dimanche 03 octobre 

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

 

Jeudi  07 octobre 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Pauvres.  

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 08 octobre 

 

18h00 Chapelet Malades. 

18h30 Messe.  

Samedi 09 octobre 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Personnes ayant des 

besoins particuliers. (Messe des enfants) 

 

Dimanche 10 octobre 

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

 



"  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  



  وتََرى ٱْبَن اإِلْنَساِن آتِيًا على ُسُحِب السََّماِء ِبقُْدَرٍة وَمْجٍد َعِظيم. 

 ذا اقحد أيًضا  و إعالن لمجيء ربّنا ألعالماتةه، كةمةا رألا ةا مةتّة  فةي  

خطبة النهاياو اقخيوة ليسوع، ربل آالمه ألموته ألريامةتةه، ألمةجةيةحةه، ألحضةوره 

الدائم في كنيسته، ليقيم فيها ملكوته الجديد، عل  أنقاض كّل ملكوو أرضّي زائل! 

  ذا  و مورفنا اإليمانّي المتفائل الحقيقّي بمجيء الوّب.

 

ال يزال بولس منفنالً ألمحذًّرا بننف متكّور من  ): 4/1-3/17الرسالة )فل 

أعداء لصليب « أنا  متهّودين يتّكلون خطًوا كبيًوا عل  إيمان الجماعة. يدعو م 

أليدعو المؤمنين إل  االرتداء به ألبإيمانه الذي يصبح فيه المؤمن خاّصة  ».المسيح

المسيح، أليكون حيث يكون المسيح، فةي السةمةاألاو، فةي مةلةكةوو ت، مةديةنةتةه 

ألألطنه اقبدّي، ألإّن جسد المسيح الممّجد، الةمةتةّ  بةمةجةد ت ا ب،  ةو التةكةل 

المثالّي، الذي سيصيو إليةه جسةدنةا الةوضةية ، 

  فيتابه جسد المسيح، أليصبح خاضنًا له.

 

يةةحةةذّر يسةةوع ):  31-24/23اإلنججججيججل )مجتججى 

تالميذه مجدّدًا من المضلّلين! أليتدّد عةلة  أّن 

مجيحه لن يتّم فةي شةكةل ضةامة ، بةل يةكةون 

ألاضًحا كالبوق الذي يخوق الةجةّو فةال يةمةكةن 

للنين إالّ أن تواه، ألجةلةي ةا كةالةجةثّةة لةلةنةسةور، 

فحيثما تكون، تجتم  إليها الةنةسةور حةاالً! فةي 

الةةمةةقةةطةة  اقخةةيةةو ألصةةف نةةبةةوّي، ال ألارةةنةةّي 

تاريخّي مدرَّق، لةمةجةيء الةوّب، ألتةدّخةلةه فةي 

تاريخ الكون بنوع عةجةيةبو  ةو تةنةبةيةو عةن 

خطورة عمل ت الخالصّي، ألكأنّه يةنةيةد  ةذا 

الكون إل  الندم، ليخلقه من جديد كونًا أجدّ ألأحسن! أّما عالمة ابةن اإلنسةان فةقةد 

ةلةب ألمةاو حةق ةا ألرةام  رأى فيها آباء الكنيسة الصليب، بل المسيح نفسةه الةذي صب

ألانتصو ألصار في المجد! ألالنظوة اقخيوة إل  الخالص التامل ضيو ألاردة فةي 

التيّاراو اليهوديّة المناصوة ليسوع، مةن مةثةل جةمةاعةة رةمةوان، الّةتةي تةحةصةو 

 الخالص بفحة من شنب ت!

  



 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

 

 ايشان الدكتور العالمي يتوقف ألجل عاصفة وإمرأة عجوز تصلّي.

 

رصة حقيقية تستحق القواءةدكتور إيتان...رصة عجيبة في احد االيام خوج 

الطبيب الجوآح التهيو د/ إيتان عل  عجل الي المطار للمتاركه في االمؤتمو 
النلمي الدأللي الذي سيلق  فيه تكويماً عل  إنجآزاته الكبيوه في علم الطب, ألفجأه 

ألبند ساعه من الطيوان أعلن الطيار ان الطائوه اصابها عطل كبيو بسبب 
صاعقه ألستهبط اضطوارياً في اروب مطار.بند ان حطت الطائوه في المطار 
توجه الدكتور ال  استنالماو المطار مخاطباً أنا طبيب عالمي كل دريقه عندي 

ساعه بانتظار طائوه, اجآبه  16تساألي ارألاح النا  ألانتم تويدألن ان ابق  
الموظف يادكتور اذا كنت عل  عجله من اموك يمكنن استحجار سياره ، فوحلتن 

ساعاو بالسياره, رض  د/ ايتآن عل  مض  ألأخذ  3التبند عن  نا سوى 
سياره ألظل يسيو ألفجاه تغيو الجو ألبدأ المطو يهطل مدراراً ألاصبح من النسيو 
أن يوى امامه... ألظل يسيو ألبند ساعتين ايقن انه رد ظل الطويق ألاحس بالتنب 

رأى امامه منزل صغيو فتورف عنده ألطوق الباب فسم  صوو امواه كبيوه 
تقول تفضل بالدخول كائناً من كنت فالباب مفتوح, دخل ألطلب من النجوز 

المقنده ان يستنمل الهاتف ضحكت النجوز ألرالت اي  اتف يابني اال توى اين 
انت  نا اليوجد كهوباء ألال  اتف أللكن تفضل ألاستوخي ألخذ لنفسن فنجان 
شاي ساخن أل ناك بن  الطنام كل حت  تستود روتن... شكو الدكتور الموأه 

ألاخذ ياكل بينما كانت  ي تصلي ألتدعو ألانتبه ال  طفل صغيو نائم اليتحوك 
عل  سويو روب النجوز أل ي تهزه بين كل صاله ألصاله.استموو النجوز 

بالصاله ألالدعاء طويالً, فتوجه لها رائال: لقد اخجلني كومن ألنبل اخالرن أتمني 
أن يتقبل ت صالتن... رالت النجوز : لقد تقبل ت صلواتي جمينا ما عدا 

ألاحدة... فقال لها الدكتور ألما ي؟رالت له  ذا الطفل الذي تواه حفيدي يتيم 
االبوين, اصابه موض عضال عجز عنه كل طبيب  نا ألريل لي ان  ناك جواحا 
كبيوا رادرا عل  عالجه يقال له د/ ايتان, أللكنه ينيش بنيداً من  نا ألانا الطاره 
لي باخذ  ذا الطفل ال   ناك ألاخت  ان يتق   ذا المسكين ألأنا أصلي من أجل 

ذلن...بك  الدكتور ألرال : أمي ان صالتن رد عطلت الطائواو ألأنزلت 

الصواعق ألجنلت السماء تمطو كي يأتي ت بي اليِن...رد علمت انن تستطي  كل 
 )2:42شيئ ألال ينسو علين أمو)أيوب

http://story4free.blogspot.com/2015/05/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 



 أسماء في السماء

 تشرين األول
   :القديس حننيا الرسول والقديس ريميجيوس )ريمي(اليوم األول

   الشهيدين قبريانوس ويستينا البتولاليوم الثاني:

   :القديس ديونيسيوس األريوباغي والقديسة تريزيا الطفل يسوعاليوم الثالث

   :القديس بطرس الشهيد والقديس فرنسيس األسيزي والقديسة تريزيا دافيالاليوم الرابع

   :القديس بولس البسيط والقديسة خريستينا البتولاليوم الخامس

   :القديس توما الرسولاليوم السادس

   :الشهيدين سركسي وباخوساليوم السابع

   :القديسة بيالجيا التائبةاليوم الثامن

   :القديس يعقوب الرسول ابن حلفى وأخي الرباليوم التاسع

   :الشهيدين أولمبوس وأخته أولمبيا ورفقائهما.اليوم العاشر

   عشر:القديس فيليبس الشماس وتذكار المجمع النيقاوي السكوني األولاليوم الحادي 

   :الشهداء تراخوص )إدنا( ورفيقيه بروبوس واندرونيكس.اليوم الثاني عشر

   :الشهيدين كربوس وبابلوس ورفاقهمااليوم الثالث عشر

   :الشهيدين جرفاسيوس وأخيه برتاسيوساليوم الرابع عشر

   :الشهيد لوكيانس كاهن انطاكيا والقديس اشعيا الحلبي العجائبياليوم الخامس عشر

   :القديس لونجينس الشهيد قائد المائةاليوم السادس عشر

   :الشهيدين الشقيقين قزما ودميانوس.اليوم السابع عشر

   :القديس لوقا االنجيلياليوم الثامن عشر

   : القديس هارون بطريرك انطاكيا.اليوم التاسع عشر

   :القديس ارتيموس )شليطا(اليوم العشرين

   :القديس ايالريوناليوم الحادي والعشرون

   :الشهداء السبعة الفتية في أفسس.اليوم الثاني والعشرون

   القديس اغناطيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم الثالث والعشرون:

:القديس بروكلوس رئيس أساقفة القسطنطينية القديس امبراميوس اليوم الرابع والعشرون

   وابنة أخيه مريم.والشهداء حارث ورفاقه

   :الشهيدين خريسنتوس وزوجته داريااليوم الخامس والعشرون

   :القديس ديمتريوس الشهيداليوم السادس والعشرون

   :الشهيدتين كابيتولينا واروتيدا والبابا زكريا.اليوم السابع والعشرون

   الشهداء تيرنسيوس ورفاقه. والبابا القديس تاليسفوراس.اليوم الثامن والعشرون:

    االلشهيدة انسطاسيا الكبرى البتولاليوم التاسع والعشرون:

   مكاريوس اسقف أورشليم.وتذكار القديس سرابيو بطريرك أنطاكيا.اليوم الثالثون:القديس 

  الشهيدين ابيماخوس وغرديانس.اليوم الحادي والثالثون:
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 كلمة أبونا شربل

 حتى متى؟
 

في كثير من األوقات، يشعر اإلنسان المسيحّي: بحاجٍة، بضياعٍ أو 
، عندما يرى كّل ما يحدث في العالم اليوم.  شّكٍ

 يشعر بالقلق لرؤية األقلّيات تضطهد من أجل إيمانها أو حضورها.
 يشعر بالخوف من المستقبل والتطّور القادم،

يشعر بالقلق على نفسه كيف ستكون حياته مسيّرة بالتكنولوجيا، 
 ومحاط بعالم مبرمج ال حياة فيه، بل مجّرد آلة تتحكم به.

 
ما هي رسالتي؟ أين هللا من كل هذا اذا   وهنا نسأل: ما هو دوري؟

 كانت االنسان يستطيع أن يتحكم بحياته؟
 

إنجيل اليوم هو دعوة للوثوق باهلل مهما حدث واألهم أن ال تفتر محبّتنا 
لبعضنا البعض. قد يحرمنا القلق من الوثوق بعناية هللا والشعور 

 بعنايته لنا. قد نشعر اننا متروكين، ومسيّرين،..
 

وعد المسيح بأنّه باٍق معنا إلى إنقضاء الدهر في القربان وفي كّل فقير 
 ومشّرد. 

المسيح حاضر معنا، لكن: هل نحن جاهزون لحضور المسيح؟ كم من 
الوقت نكّرس للصالة أو للجلوس أمام القربان؟ أو لإلستماع إلى معاناة 

 أحد األصدقاء؟ 
 انظروا حياتكم، أين تثتسمروها؟ ولمصلحة من؟

 ما حجم مشاركتكم ببناء الخير العام؟ 
 

لن نجد المسيح خارًجا عنا، بكّل ما هو خارق أو بما يبهر عقولنا، بل 
في داخلنا، في أعمالنا اليومية التي نراها عادية أو روتينيّة أو ال نفع 

 منها.

    فلتبق عيوننا شاخصةً إلى المسيح الحاضر دائًما أبًدا معنا.

 

 لنعود إلى أصالتنا، إلى مبادئنا وأخالقنا، إلى جديتنا في عيش إيماننا.
 عندما نعود الى الرب ونتواضع امامه، يمنحنا الخالص ويرعانا.


