
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 17 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 الخامس من زمن الصليب

l’ouverture du Synode 2021 - 2023 

Épitre : 1 Corinthiens 12, 12-26,  

Évangile : Luc 24, 13-35  

« Pour une Église synodale 

communion, participation, mission » 

Sa Sainteté le Pape François a convoqué à une As-

semblée Générale du Synode des Évêques qui se 

tiendra à Rome en octobre 2023.  

Par ce chemin synodal, Sa Sainteté veut une plus 

large participation du Peuple de Dieu au processus 

de prise de décision qui concerne toute l'Église et 

chacun dans l'Église et cela avec un dynamisme 

d'écoute mutuelle, qui se déroule à tous les niveaux 

de l'Église et qui comprend tout le Peuple de Dieu. 

Il ne s'agit pas seulement de recueillir des opinions, 

mais d'écouter le Saint-Esprit, d'entendre la voix de 

Dieu et de comprendre sa présence et son efficacité 

dans nos vies.  

En cheminant et en méditant ensemble sur le che-

min parcouru, l'Église pourra apprendre de ce qui 

sera expérimenté et quelles seront les pistes qui 

pourront l’aider à vivre en communion, à réaliser la 

participation et l'ouverture à la mission. En fait, « 

marcher ensemble » (c'est le sens originel du mot « 

synode ») est ce qui accomplit et révèle le plus la 

nature de l'Église en tant que peuple pèlerin et mis-

sionnaire de Dieu. 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 16 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Personnes ayant des 

besoins particuliers.  

Dimanche 17 octobre 

11h:00 Messe inaugurale du synode  

« Pour une Église synodale communion, participation, mission » 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe (français) à l’intention  de la paix. 

Jeudi  21 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention de l’église universelle. 

19h30 Adoration et confession. 

Vendredi 22 octobre 

18h00 Chapelet . 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 

Samedi 23 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Familles. 

Dimanche 24 octobre 

11h:00 Messe à l’intention et rite de l’encens à l’intention 

de Glades Fahed offerte de sa soeur Georgette épouse de 

Joseph lotfi et la famille. 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe  (français). 



" Visite et communion des malades’’ 

“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) 

“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 

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


" من أجل كنيسة سينودسية "

"2023تفسير شعار سينودس  "

شجرة مهيبة كبيرة، مليئة بالحكمة والضوء، تصل إلى السماء. عالمة على الحيويّة العميقة 

واألمل، تعبّر عن صليب المسيح. تحمل اإلفخارستيّا التي تضيء كالشمس. الفروع األفقيّة 

 .المفتوحة مثل اليدين أو األجنحة تشير، في الوقت نفسه، إلى الروح القدس

ليس شعب هللا ساكنًا: بل متحّرًكا، في إشارة مباشرة إلى أصل كلمة سينوُدس التي تعني 

األشخاص متّحدون بديناميكيّة مشتركة يتمتّعون بها من خالل شجرة الحياة هذه، ”. السير معًا“

.ومن خاللها يبدأون مسيرتهم

تلّخص الخمسة عشر شخصاً في الشعار نموذًجا للبشريّة جمعاء في تنّوعها: الحاالت 

ز هذا الجانب من خالل تعّدد األلوان الزاهية المعبِّّرة عن  الحياتيّة، واألجيال واألصول. يُعزَّ

 .عالمات الفرح

ال يوجد تسلسل بين هؤالء األشخاص الذين هم جميعًا على المستوى نفسه: األطفال 

والمراهقون؛ الشباب والكبار، الرجال والنساء؛ العَلمانيّون والرهبان؛ اآلباء واألزواج 

 .والعّزاب؛ األصّحاء وذوو االحتياجات الخاّصة؛ األسقف والراهبة في وسطهم

وبطبيعة الحال، يفتتح األطفال ثّم المراهقون المسيرة، في إشارة إلى كلمات يسوع في 

هِّ َعنِّ اْلُحَكَماءِّ َواْلفَُهَماءِّ “اإلنجيل:  ، ألَنََّك أَْخفَْيَت هذِّ أَْحَمُدَك أَيَُّها اآلُب َربُّ السََّماءِّ َواألَْرضِّ

 .(52: 11)مت ” َوأَْعلَْنتََها لِّألَْطفَالِّ 

تمتّد من “ من أجل كنيسة سينوُدسيّة: شركة، مشاركة، رسالة”الكلمات األساسيّة األفقيّة: 

اليمين إلى اليسار ) من اليسار إلى اليمين في اللوجو األصلّي( في اتّجاه هذه المسيرة، 

أعلى نقطة والتي تلّخص كّل “: 5252 – 5251سينوُدس ”لتبرزها وتقّويها وتنتهي بعنوان 

 شيء.









تشرين الثاني من الساعة  21على عادة مل سنة معرض من تراثنا نهار االحد   .1

 مساء   7لغاية الساعة  10

2.  “ Agir pour Batir”  هوعنوان مسيرتنا الرعوية، وللمناسبة شكر كبير

وندعو الجميع للتكاتف من أجل الحفاظ على   ألصحاب األيادي البيضاء

 الرعوية من خالل مساعداتها . عائلتنا 

3. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez contac-

ter le curé de la paroisse.  

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

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

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

le monde d’y participer (Comités). 

6. La  Famille est la source de vie, et fondement de la Société.   

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

veuillez consulter le site web de la paroisse  

8. 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



، ٱْفتَْح َلنَا!”   ، َيا َربُّ   ’“ يَا َربُّ

  

 

هذا األحد يحّضنا على السهههر والهثهبهان واالنهتهحهار، روحهي ها، 

وبغير ملل، أمناء على ما يأتمننا عليه الرّب، حتّى مجيئه، ِمهثهل 

 العذارى الحكيمان.

 

يهالم  الهمهَمهن  مهي عهمهل خهالهصهه ): 18-2/12الرسالة )فل 

شعوٌر بالضعف والمهابة واالحهتهرا  أمها  ل الهحهّي اله هدّو . 

والطاعة هلل هي جواب المَمن، وخضهوعهه الهكهامهل الهحهّر هلل. 

يسلك المَمن مي العالم سلوك أبناء ل، مال ين اد لهرو  الهعهالهم 

الضاّل المحلم، بل هو ي ّو  المعوّج المهلهتهوي، ويرهنهيهر الهحهال . 

كانت الجماعة المَمنة مي ميلبّي موضوع مخر لبولس، كما أنّهه 

ها، وههو  ب ا عهحهيهم  هو نفسه كان موضوع مخر لها، وقد أحبّها حر

مستعدّ لو يرسك ب ويرراق على ذبيحة إيمانهها، لهيهثهبّهتههها، ويهبه هى 

باعث مر  كبير لها. والفر  هذا ينبع مهن الهمهسهيهل، لهذلهك لهن 

 ي وى عليه شيء وال يسلبه منّا أحد!

 

مثل الهعهذارى خهاّب بهمهتّهى. وههو ):  13-25/1اإلنجيل )متى 

يشدّد على السهر واالستعداد لمجيء الرّب، مهما تأّخهر! الهرّب 

يسوع هو العريس، والمَمنون المنتهحهرون مهجهيء الهرّب ههم 

العذارى، وميت المصابيل هو الحكمة مهي الهتهصهّرل والهعهمهل 

  بإرادة ل، ليكون للمَمن نصيب مي ملكون المسيل.



 Nos coordonnées  

 



 قصة روحية

 "الكوميدي األمريكي "مارك توين
حقق "مارك توين" الكوميدي األمريكي الشعبي شهرة واسعة، 
ونجاحا ماليا ضخما من خالل إبداعاته، لكن كانت شهوته 
الداخلية السرية هي أن يصير أعظم ُمستثمر ألمواله، حيث 
تُدر عليه االستثمارات عندما تدار جيدا أمواال طائلة بدون 

 مجهود.

استثمر توين أمواله في كل مجال يمكن أن يتخيله إنسان، 
 ولكنه فقد فرصا أخري متعاقبة.

ومما يدعو إلي السخرية، أنه فقد أعظم فرصة لالستثمار 
وأضمنها، فقد رفض بعناد أن يمد "الكسندر جراهام بِّل" 
بشيء من استثماراته للصرف علي احتياجات مشروع جديد، 
كان هذا المشروع إلي ذلك الوقت غير معروف وخامل للذكر، 
الذي كان يفترض أن يوصل صوت اإلنسان من خالل أسالك 

 كهربائية.

كان "بل" في احتياج إلي معونات الستكمال أبحاثه 
واكتشافاته، وطلب من "توين" أن يشترك بجزء ضئيل من 
استثماراته ولكنه رفض. لم يغفر "توين" لنفسه فيما بعد أعظم 

 استثمار في حياته ُعرف في ذلك الزمان، أال وهو التليفون!
 

يتكلم الرب يسوع عن االستثمارات عندما يقول: "ال تكنزوا 
لكم كنوزا علي األرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث 
ينقب السارقون ويسرقون. بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، 
حيث ال يفسد سوس وال صدأ، وحيث ينقب السارقون وال 
يسرقون، ألنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك 

 (51-11: 6أيضا")مت

يقول الرب يسوع إنه من المحتمل أن يعيش الناس كل أيام 
 .حياتهم لكنوز ال تصبح في النهاية إال نفاية

http://story4free.blogspot.com/2013/01/blog-post_1818.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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 من ضيعنا اللبنانية - 122طبيعي %  -شغل بيت 

Home made - 122% Natural 

From our Lebanese villages 
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  من القديس أغسطينوس

؟ هذا المثل أو هذا من هنَّ العشر عذارى اللواتي منُهنَّ خمس حكيمات وخمس جاهالت...
التشبيه لست أظن أنه ينطبق على أولئك النساء اللواتي يُدعيَن "عذارى" في الكنيسة من أجل 

نَّ العظيمة، وإنما أعتقد أنه ينطبق على الكنيسة كلها... إنه ال ينطبق على الكهنة  قداستهِّ
 .وحدهم الّذين تحّدثنا عنهم باألمس وال على الشعب وحده وإنما على الكنيسة بأجمعها

 
...؟ كل روح في جسد تعُرف برقم خمسة، إذ تستخدم الحواس لماذا كان عدد كل منُهنَّ خمس

الخمس، فالجسد ال يدرك شيئًا إال عن طريق المدخل ذي الخمسة أبواب: النظر والسمع والشم 
ا هو  واللمس والتذّوق. فمن يضبط نفسه في النظر والسمع والتذّوق واللمس والشم بعيًدا عمَّ

 ."غير طاهر يحمل لقب "عذراء
 

إن كان من الصالح أن يحفظ اإلنسان حواسه عن المثيرات الدنسة، وبذا يصير لكل نفس 
 فلماذا إذن خمس منُهنَّ مقبوالت وخمس مرفوضات؟مسيحيّة لقب "عذراء"، 

 
إنه ال يكفي أن يُكّن عذارى وأن يحملن مصابيح، فهّن عذارى لحفظهن من ملذّات الحواس 
الدنسة، ولهن مصابيح ألجل أعمالهن الصالحة التي يقول عنها الرب "فليُضيء نوركم قدَّام 

دوا أباكم الّذي في السماوات" )مت  (. مّرة 16: 2الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويمّجِّ
كم موقَدة" )لو  (، فباألحقَّاء يعني 22: 15أخرى يقول لتالميذه: "لتكن أحقَّاؤكم ممْنَطقة وُسُرجِّ

 .البتولية والُسُرج الموقَدة يعني األعمال الصالحة
 

إن لقب "البتولية" عادة ال ينطبق على المتزّوجين، لكنّه هنا يعني بتولية اإليمان التي تمثِّّل 
الطهارة المكلَّلة. لذلك لتعلموا يا أخوتي المقدَّسين أن كل إنسان وكل نفس لها اإليمان عديم 

لَسة  ك عن األشياء غير الطاهرة وبه تَصنع األعمال الصالحة ال تُحسب خِّ الفساد الّذي به تُمسِّ
جين  أن تدعى عذراء، فكل الكنيسة التي يدخل في عضويَّتها عذارى وصبيان ومتزّوِّ

جات يطلق عليها لقب "عذراء"، كيف هذا؟ لتسمع قول الرسول عن الكنيسة عامة  ومتزّوِّ
م عذراء عفيفة للمسيح" ) : "خطبتُكم لرجل واحد ألقّدِّ كو  5وليس عن النساء المتبتاّلت وحدُهنَّ

(. وألنه يجب اإلحتراس من الشيطان مفسد الطهارة أردف الرسول قائاًل: "ولكنّني 5: 11
كو  5أخاف أنه كما خدعت الحيّة حواء بمكرها تُفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح" )

(. قليلون إقتنوا بتولية الجسد لكن يليق بالكل أن يقتنوا بتولية الروح. فإن كان التحفظ 2: 11
من الفساد أمًرا صالًحا لذلك تقبل النفس لقب البتولية، وإن كانت األعمال الصالحة تستحق 

وكيف نمي ِّز المديح وقد ُشبِّّهت بالمصابيح، فلماذا خمس منُهنَّ مقبوالت وخمس مرفوضات...؟ 
 بين اإلثنين؟

 
يميّز بينُهنَّ بالزيت؛ هذا الزيت هو شيء عظيم وعظيم جدًّا، أال وهو المحبّة... يقول الرسول: 

نة الناس والمالئكة ولكن ليس لي محبّة فقد  "وأيًضا أُريكم طريقًا أفضل: إن كنت أتكلّم بألسِّ
ن" ) ن أو صنًجا يَرِّ (. هذه هي المحبّة، الطريق 1: 12؛ 21: 15كو  1صرُت نحاًسا يَطِّ

األفضل، والتي ُشبِّّهت بالزيت، إذ يطفو على جميع السوائل. إن صبَْبت عليه ماًء يطفو 
 .(8: 12كو  1الزيت... ألن "المحبّة ال تسقط أبًدا" )


