
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 24 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 السادس بعد عيد الصليب : مثل الوزنات

6e dimanche de la Sainte Croix 

Épître: Ga 6: 1-10 

Évangile: St Mt 25: 14-30 

La parabole nous invite à utiliser le mieux 

possible, au bénéfice des gens autour de 

nous, les talents que nous avons reçus, il ne 

faudrait pas arriver à la fin de notre vie et 

dire au Seigneur : Voilà je te remets le cœur 

que tu m’as donné, je l’ai très peu utilisé 

afin de ne pas faire d’erreur. La fantaisie que 

tu m’as confiée, je te la rends comme tu me 

l’as donnée. Elle est presque neuve, elle n’a 

jamais servi.  

Le jugement portera sur les fruits que nous 

aurons produits. Dans la vie, il nous faut 

avoir le courage de prendre des risques. Jé-

sus a été très dur pour les pharisiens qui em-

pêchaient tout changement et qui voulaient 

ériger une clôture autour de la Loi et des 

traditions d’Israël afin de les protéger.  

Le christianisme est une religion de vie. Il 

nous faut éviter d’éteindre l’Esprit qui 

souffle là où il veut et renouvelle continuel-

lement la face de la terre. 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 23 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Familles. 

Dimanche 24 octobre 

11h:00 

• Messe et rite de l’encens à l’intention de Glades

Fahed  40 jours offerte de sa soeur Georgette

épouse de Joseph lotfi et la famille.

• Messe et rite de l’encens à l’intention de Touma

Tahan 1 an offerte de ses fils John (JT) et Naji

et leurs familles.

18h00 Chapelet 

18h30 Messe  (français). 

Jeudi  28 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 

19h30 Adoration et confession. 

Vendredi 29 octobre 

18h00 Chapelet . 

18h30 Messe à l’intention des persécutés. 



" 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  11على عادة كل سنة معرض من تراثنا نهار االحد   .1

 مساء   7لغاية الساعة  11

1.  “ 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. 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 Société.   

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. (19h31) 

• Samedi:  

• 14h30: école arabe.  

• 16h30: Catéchèse et Chorale des jeunes. 

• 16h30: première communion.  

• Dimanche: messe du 18h31 en français. 

• 1er samedi du mois messe des défunts. 

• 2e samedi du mois messe des enfants.  

• Vendredi Scouts junior. 

• Samedi scouts senior. 

 

9. la messe de Dimanche soir sera faite en français  

 التحضير مع العائلة قبل منح سّر العماد والتثبيت لالطفال .11

 

 التوصيات الرعوية



  ُكْنَت أَِمينًا على القَليل، َسأُقِيُمَك على الَكثِير”  

  

 

هذا األحد يدعونا إلى موقف عملّي، هو األعمال الَصالحة، الّتي 

تؤّهلنا لمجيء ربّنا وللدخول إلى فرحه، كما يَِعُدنا الربُّ يسوع في مثل 

 الوزنات.

 

بمقدار ما ينقاد  «روحانيًّا»يكون المؤمَن  ):10-6/1الرسالة )غل 

للروح القدس، وبمقدار ما يُثمر فيه الروح، فيرى ويدرك ويقارن الحقائق 

قور  1المسيحيّة الروحيّة فيعطينا عنها معرفة عميقة صحيحة وشاملة )

هي شريعة الروح الّتي عاشها المسيح نفسه في  «شريعة المسيح»).  1115

حياته على أرضنا، ومن يُتّم هذه الشريعة يتشبّه بالمسيح يسوع. والمحبّة 

هي أولى ثمار الروح وملء الشريعة. وهذه هي قاعدة المشاركة بين 

المؤمنين. ثّم يحّرض القديس بولس المؤمنين على العمل الشخصّي الجدّّي، 

والجهاد بأمانة وبغير ملل، وبهذا تطبيق لتعليم الرّب يسوع في مثل 

 الوزنات، إنجيل هذا األحد.

 

يشدّد هذا الَمثَل على مسؤوليّة المؤمن، على ):  30-25/14اإلنجيل )متى 

ا إلى الرّب يوم مجيئه.  واجب استثمار هبات هللا، لكي يؤدّي حساب ا رابح 

الوزنة هي صفيحة من الذهب أو الفّضة تساوي قيمتها ستّة آالف دينار، 

والدينار يوازي أجرة عامل في النهار. وهذا تعبير عن غنى هللا وجوده 

الالمتناهي، الذي لم يعطنا العقل واإلرادة والقامة والصّحة وخيرات األرض 

فحسب، بل أعطانا ملكوته السماوّي وأشركنا في حياته اإللهيّة عينها وكّل 

واحد على قدر طاقته. وسفر السيّد، ثم عودته بعد زمان طويل، دليل على 

الزمن الكافي المعطى لنا لنتصّرف بحّريّتنا ومسؤوليّتنا الكاملة حتّى مجيء 

ا مّجانيّة، فرح أبدّي مع الرب! إّن  الرّب، فيحاسبنا. والمكافأة هي أيض 

مغامرة اإليمان باهلل تبقى هي المطلوبة، واإليمان هو قبول وأمانة لنعمة هللا 

 المعطاة لنا!



 Nos coordonnées  

 



 قصة روحية

 سقراط وحكمته في النميمة وكالم الناس
 

في اليونان القديمة اشتهر سقراط بحكمته البالغة، وفي أحد 
األيام صادف سقراط أحد معارفه فاقبل عليه بلهفة وقال له: " 

  " .سقراط ، أتعلم ما سمعت عن أحد طالبك
 

قال سقراط : " انتظر لحظة قبل أن تخبرني أود منك أن 
 ." تجتاز امتحان صغير

 فتعجب الرجل و قال: " اي امتحان ". 
رد سقراط: " قبل أن تخبرني عن هذا الطالب لنأخذ لحظة و 

لنفكر في ما كنت ستقوله عن هذا الطالب، اوال هل أنت متأكد 
 به صحيح "  أن ما ستخبرني

رد الرجل: " ال في الواقع لقد سمعت الخبر و جئت النقله لك 
 ،" 

قال سقراط،: " إذا أنت لست متأكد أن ما ستخبرني عنه 
 ." صحيح أو خطأ

ثم ساله سقراط: " هل ما ستخبرني به عن طالبي شيء طيب 
 " 

 رد الرجل: " ال، على العكس..." 
فاستوقفه سقراط و قال: " إذا ستخبرني شيء سيء عن طالبي 

 " على الرغم من أنك غير متأكد من أنه صحيح؟
بدأ الرجل يشعر بالحرج و الخجل، و ساله سقراط: " هل ما 
ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟ " فرد الرجل: " في الواقع 

  " ال
فأجابه سقراط: " إذا كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح وال 

  بطيب وال ذي فائدة أو قيمة، لماذا تخبرني به من األصل؟
 

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_47.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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  كلمة االبونا شربل 

في َمثًل الوزنات دعوة واضحة إلى العمل، ال بل تحريض قوي إلى إستثمار المواهب، 

كم من  .إلى قلب الواقع نحو األفضل وتحقيق المزيد من الخلق واإلبداع لخير اإلنسان

رت حتى وصلت البشرية إلى ما هي عليه اآلن؟ كم من الجهود الجبارة  الوزنات أُستُثمِّ
بُذلت إلختراع اآللة البخارية والكهرباء والراديو والتلفزيون والكومبيوتر وآالت 

 التصوير والتسجيل وصوالً إلى السيارة والطائرة والباخرة...؟ ألم تُسّهل حياة الناس؟
لنفترض أن الصيدلّي األلمانّي باير لم يتاجر بوزنته هل كنّا إستفدنا من األسبيرين 

 لتخفيف وجع الرأس؟

تقاعس وتكاسل، هل كنّا إستفدنا من  (Rontgen) أو أّن الفيزيائي األلماني أيًضا

 التصوير الصوتي؟

إستسلم لفكرة أن َمن أعطاه المواهب هو "رجل Ford لو أن المهندس األميركي 

 قاس"، هل كان بإمكانه أن يكون أكبر ُمصنّع للسيارات في التاريخ؟ لو أن العالم

Alexander Bell  خاف من إجراء التجارب ودفن موهبته في التراب، هل كنّا

تمتّعنا باإلتّصال بمن نحّب، لمجّرد رفع سماعة الهاتف وطلب الرقم المحدد حتى تذوب 
 .المسافات وينتقل صوتنا عبر األثير لتتعانق األفكار واألرواح في السماوات الواسعة
إن َمن أعطي وزنة واحدة قد أعطي الكثير أيًضا، ألّن الوزنة الواحدة تساوي تقريبا 

كلغ من الفضة، لكنّه كان شريًرا بأفكاره وكسوالً في حياته مما أفقده القدرة على  22
 ...تحّمل المسؤوليّة كالكثيرين فيما بيننا

ماذا نفعل بوزناتنا؟ هل نستثمرها قبل فوات األوان؟ أو أننا نُحّمل مسؤولية تقاعسنا 
لغيرنا من الناس؟ أيعقل أننا نسعى بكامل إرادتنا لتبرير كسلنا وقساوة قلوبنا وخطايانا 

 ونُدين اآلخرين حتّى هللا؟؟
يدعونا مثل الوزنات إلى التصرف اآلن قبل فوات األوان، فالطمر واإلبتعاد 

عندما ترى  .واإلنسحاب لغة الجبناء، وتبرير الفشل حجة من أصابهم مرض الفشل
إنهيار العالقات الودية واألخوية والزوجية بين األهل واألصدقاء والجيران واألقارب 

ّريٍر َكسالَن" من حاملي الوزنات إستقال من  ٍم شِّ والعائالت، تأّكد أن النوع األخير "خادِّ
وعندما ترى البسمة على وجوه األطفال، والسالم بين الناس، والنضج  .مسؤولياته

الفكري والنفسي والعاطفي، وإتقان لغة الحب بما فيها من صليب يتجلى بالصفح 
والغفران تأّكد أن النوع األول "الخادُم الصالِّـُح األميُن" من حاملي الوزنات أخذ خمًسا 

 .فأعادها عشرة

 

أعطنا يا رب أال نلتمس ألنفسنا أعذاًرا لعدم أمانتنا وقلة وفائنا وسوء إستخدامنا 
لمواهبنا، أعطنا القدرة والشجاعة على اإلعتراف بكسلنا واإلنتفاض على تبريراتنا 

 .الواهية، لنثمر ثماًرا جيدة فيتغيّر وجه األرض. آمين


