
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 10 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 الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم

4e dimanche de la Sainte Croix

Épître: 1Th 5: 1-11

Évangile: Mt 24: 45-51 

Le Christ dévoile le caractère distinct du ser-

vice à accomplir dans l’attente de son retour 

glorieux. C’est donner la nourriture « spirituelle 

et éternelle » au temps convenable aux gens de 

la maison du Dieu le Père qui est l’Église. Agir 

en fidélité, c’est agir dans la sagesse, la respon-

sabilité et la conscience de la mission reçue en 

employant les dons de L’Esprit, pour l’utilité 

générale.  

Agir dans l’hypocrisie et l’orgueil, c’est domi-

ner par la violence intellectuelle, repousser 

ceux qui ont faim à la Parole, mépriser l’intelli-

gence des petits et faire bonne chair avec les 

ivrognes, pour l’utilité personnelle.  

Il y a une grande différence entre les bons et 

les mauvais serviteurs même dans les récom-

penses qu’ils méritent. Le Christ indique que le 

bon serviteur sera comblé du bonheur et de la 

félicité. 

Il incombe à qui a reçu ce service de s’en ac-

quitter avec fidélité et prudence, en pensant 

continuellement au moment où le Christ vien-

dra.  



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

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 et rite de l’encens à l’intention  de Violette 

Assis Choucha, 40 jours, offerte de son fils Fady et sa Fa-

mille. (les condoléances auront lieu à l’église aprés la Messe) 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe (français) à l’intention  des jeunes. 

Jeudi  14 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Missionnaires. 

19h30 Adoration et confession. 

Vendredi 15 octobre 

18h00 Chapelet . 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 

Samedi 16 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Familles. 

Dimanche 17 octobre 

11h:00 Messe à l’intention de l’église universelle. 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe  (français). 



" من أجل كنيسة سينودسية "

“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) 

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 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. La  Famille est la source de vie, et fondement de la Socié-

té.   

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

veuillez consulter le site web de la paroisse  

7. Les activités 2021-2022  : 

• Lundi: Chorale. 

• Jeudi: chapelet, messe et adoration. 

• Vendredi: formation Chrétienne. (19h30) 

• Samedi:  

• 14h30: école arabe.  

• 16h30: Catéchèse et Chorale des jeunes. 

• 16h30: première communion.  

• Dimanche: messe du 18h30 en français. 

• 1er samedi du mois messe des défunts. 

• 2e samedi du mois messe des enfants.  

• Vendredi Scouts junior. 

• Samedi scouts senior. 

 التوصيات الرعوية



 َمْن ُهَو الَعْبُد األَِميُن الَحِكْيُم الَّذي أَقَاَمهُ َسي ُِدهُ َعلى أَْهِل َبيتِهِ  

  

هذا األحد يُبرز الموضوع الثااناف  اف زمان الصالايابن  هاو أ  

ن بالسهر  الثبات ر حيًّان د   مللن  نابا اى أمانااء  ننتظر مجفء الرب 

! ِمثل العبد الحكيم األمين!  للخدمة الموكولة إلينا من قِبَل الرب 

 

لم يحدّد الرّب يسوو  ممون موجويو و ،   ): 11-5/1تس  1الرسالة )

لكنّ  أوصى بالسهر، وحذّر الرسول الّذين كانوا يترقّبون موجو ء الورّب 

سريعًا. يأت  يوم الرّب كالسارق، وكالمخاض للحبولوى، ولوكون الومو مون 

الصاح ، ابن النهار، يلبس اإليمان والرجاء والمحبّة، فال يودهومو   لو  

اليوم على بغتة! وال يلقاه إالّ مستعدًّا، منتظًرا بفرحٍ اللقواء وجوًهوا لووجو  

مع المسيح. وهذا هو موضو  تشوجويوع 

 بين الم منين بعضهم لبعض!

 

الووعووبوود ):  51-24/45اإلنااجااياال )مااتااى 

األمين الوحوكويوم، فو  هوذا الومو ول، هوو 

المس ول ف  الجماعة، الذي مهّموتو  أن 

يعطو  الوطوعوام، أي الشو ء األسواسوّ  

واألهّم، ولذل  علي  أن يوقووم بوكوّل موا 

تحتاج إلي  الجماعة مادّيًّا وروحيًّوا، وال 

بدّ من أن يكون ف  هذا الطعام إشارة إلى تعليم الوكولوموة واإلفوخورسوتويّوا، 

وهما من أهّم مهاّم المسو ولويون الوكونوسويّويون. أّموا إ ا اسوتوعومول موهوّموتو  

ومس وليّت  لمصلحت  الشخصويّوة، وقورق فو  أنوانويّوتو  وأهومول واجو  

وظيفت ، فقصاص  القطع عن الجماعة ليصير حويوا الوبوكواء وصوريوف 

 األسنان!



 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 ر حية

 ما هو مفهوم حمل الصليب ؟ 
 

كان هناك رجل تقي كان يقضي اوقاتا كثيرة في غرفته متأمالً كالم 
يسوع. خاصة هذه الكلمات التي تقول "احمل صليبك واتبعني"ذات 
مساء كان يفكر ويفكر حتى قرر أن يخرج حامال هذا الصليب أمام 
كل الناس من شروق الشمس حتى مغيبها، ليعلمهم بأنه يحب ويؤمن 
بيسوع غير مبال بما سيقولنه له.في صباح اليوم التالي قام بأخذ 
صليب كبير وثقيل كان مركونا في إحدى زوايا مخزن بيته. حمله 
على كتفيه وخرج به سائرا في الشوارع واألزقة، حيث شاهده جمع 
كبير من الناس. وسمع من بعضهم كلمات مهينة، وسمع قهقهات 
وضحكات واستهزاءات البعض األخر. وغيرهم ينظرون وال يدركون 
ما الذي يفعله هذا الرجل. لكنه لم يأبه بكل هذا وأصر على إكمال 
مشواره إلى حين غروب الشمس والعودة إلى البيت.فجأة سمع صوتا 
يناديه: يا رجل.. يا رجل.. هل لك أن تساعدني؟؟ استدار إلى الجهة 
التي أتى منها الصوت، وإذا به يرى امرأة مسنة تطلب منه المساعدة 
في نقل حاجياتها إلى شقتها في الطابق السادس ألنها ال تقوى على 
ذلك.أجابها وهو منزعج: أما ترينني احمل صليب المسيح الثقيل؟ هل 
تطلبين مني ترك ما هو ليسوع ألنقل أغراضك الخفيفة هذه إلى 
شقتك؟؟!!!في نفس اللحظة مر شاب من جانبه وما أن شاهد المرأة 
المسنة حتى اتجه نحوها طالبا منها السماح له بنقل حاجياتها إلى 
شقتها (ألنه أدرك بان هذه الحاجيات ثقيلة على امرأة في سنها

).فابتسمت المرأة المسنة في وجه الرجل وقالت له: إذا أردت حمل 
صليب المسيح فاحمل أثقال اآلخرين الن المسيح لم يحمل ثقله 
الشخصي بل حمل ثقلك أنت وثقلي عندما سار إلى الجلجثة 
ليصلب.فكم مرة نتشبث بكالم االنجيل حرفيا وننسى هدفه و معناه 

 !!روحيا؟؟؟

 

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_11.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  ف 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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 من ضيعنا اللبنانية - 011طبيعي %  -شغل بيت 

Home made - 011% Natural 

From our Lebanese villages 
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 كلمة أبونا شربل

 .يذّكرنا إنجيل اليوم بدور األب اإلستثنائي في العائلة
فاألب هو الّذي أقامه سيده على أهل بيته، ليتولّى قيادة عائلته كما المسيح الّذي 
يتولّى قيادة الكنيسة، ليس بالتسلط إنّما بالحّب، "أيها الرجال أحبّوا نساءكم كما 

 .(52/5أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها، لكي يقدسها" )أفسس 
واألب هو خادم لعائلته قبل كّل شيء، يقّدم لهم مع الطعام واللّباس وكّل الحاجات 

الضروريّة األخرى الحّب، فالعطاء ال يقاس بالكميّة بل بالنوعيّة، والدليل على 
ذلك هو السعادة الّتي ينعم بها األبناء واألحفاد في كنف عائلة يخدمها زوج 

 .معطاء عاقل وأمين ومحب
ال تترك أحًدا يأتي إليك ثم يذهب دون أن يصبح أكثر سعادة" )األم تريزيا(. "

والتعاسة التي تقود األبناء إلى اليأس واإلحباط والعنف والمخدرات في كنف 
عائلة يقودها زوج مستبد ظالم وحقود رغم توفر األموال. يعطي الرّب اإلنسان 
الحرية لقيادة الحب في منزله، ثم يتركه يتحّمل المسؤوليّة لوحده. فمن يظّن أن 

السيد سيتأخر يضرب ويأكل ويشرب مع السّكيرين فتنهار الحرية وتنتصر 
 .العبودية

في كّل بيت يُضرب األطفال هناك والد حاضر ورّب غائب في فكره وضميره 
وسلوكه. وفي كّل بيت والد سكير يبّدد أمواله على القمار أو الرذيلة يكون أوالً 

فارًغا من حضور هللا، فاألحمق يبحث عن "السعادة في األماكن البعيدة أما 
 .الحكيم فيزرعها تحت قدميه" )روبرت أبنهايمر(

الزوج الخادم األمين العاقل يتحّدى الظروف، ال يتحّول وال يتبّدل وال يتغيّر 
مهما كانت ظروف الحياة قاسية عليه، يعيش األمانة الزوجيّة حتى الموت، يوفر 

ا سليًما وشعوًرا باألمان، يصبر على كّل شيء، يرجو كّل شيء،  ألبنائه جوًّ
الزوج الخادم األمين العاقل يفهم أّن كّل شيء،  .ويحتمل كّل شيء )مار بولس(

"إذا قّسمناه ينقص إال الحب فهو يصبح أكثر" و"وغاية الحب هي السعادة وقد 
أعطنا يا رب آباًء  .أرادها هللا لنا "فمن يطلبها يتمم مشيئة هللا" )ليو تولستوي(

 :خّداًما أمناء عقالء
 .يعيشون الحب في العائلة مع زوجاتهم وأوالدهم

 .يتحملون مسؤولية قيادة الحب حتى بذل النفس
 .يصبرون على الظلم والقهر والتعب وتقلّب ظروف الحياة

 .يحّولون القيادة إلى خدمة والخدمة إلى وسيلة تذوب فيها األنانية
 .أعطنا يا رب آباًء خّداًما أمناء عقالء رجال حب، رجال إيمان، رجال صالة

  .آمين


