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Horaire des Messes 
  
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 31 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 السابع بعد عيد الصليب : دينونة األمم

7e dimanche de la Sainte Croix  

Épître: Rom 12: 9-21 

Évangile: St Mt 25: 31-46 

Ne soyons pas surpris lors du Jugement 
final! 
Le jour du jugement final, certains qui peut
-être se considéraient comme peu religieux 
recevront la récompense pour leurs bonnes 
œuvres et pour leur amour envers leurs 
frères. D’autres, qui pensaient n’avoir rien 
fait digne d’un reproche, se verront séparés 
du Christ : leur omission de bonnes œuvres 
les condamnera.  
 Ce que nous faisons pour nos frères, 
c’est à Jésus que nous le faisons! 
On ne mettra pas d’un côté de la balance 
les actes religieux faits pour la gloire de 
Dieu et de l’autre les actes de service aux 
démunis. Jésus Christ, en s’incarnant, a 
assumé la nature humaine et il a voulu 
s’identifier à chacun de nos frères. L’Évan-
gile ne cesse de répéter que ce que nous 
faisons à nos frères, même aux plus petits, 
c’est à Jésus que nous le faisons. Parce que 
Jésus nous aime, il nous avertit que nous 
serons jugés à la fin de la vie et que nous 
serons examinés sur l’amour. Ce sera un 
jugement sans appel, et nous n’aurons plus 
la possibilité de changer quelque chose à 
notre comportement passé:  

Le temps propice à la conversion est 
maintenant! 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

 

Samedi 30 octobre 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Familles. 

 

Dimanche 31 octobre 

11h:00  

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

Salim 40 jours offerte de sa mère Randa, de sa 

soeur Diane et son frère Tony et la famille. 

 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe  (français). 

 

Jeudi  04 novembre 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Malades.  

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 05 novembre 

 

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.



PRIÈRE DU SYNODE 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 

     en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller,  viens à nous, 

     demeure avec nous, 

     daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter; 

     montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

     ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

     ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

     sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

     en avançant ensemble vers la vie éternelle. 



تشرين الثاني من الساعة  11على عادة كل سنة معرض من تراثنا نهار االحد   .1

 مساء   7لغاية الساعة  11

1.  “ Agir pour Batir”  ،والجميع مدعو  للتكاتف هوعنوان مسيرتنا الرعوية

 الرعوية من خالل مساعداتها. من أجل الحفاظ على عائلتنا 

3.  Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez 

contacter le curé de la paroisse.  

 عندك شي فكرة؟  .4

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

6. Pour l’inscription à la 1ère 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 

 متوفرة. 1111. الرزنامة الليتورجية لعام 11

 

 التوصيات الرعوية



 "تعالوا إليَّ يا مباَركي أبي ِرثوا الملكوت المعّد لكم منذ إنشاء العالم" 

  

 

           

كّل األمم سوف تمثل أمام العلّي يوم الحساب، وهو وحده منن ينينده أن ينفنبنل األينرار عنن   

ا إلى خبويتهم في العطاء ووفرتهم في النينينر  األشرار. فيدعو الّذين عن يمينه "خراف ا" مشير 

كما اليروف في عطاء الحمالن والحليب والّبوف. أّما الّذين عن يساره، فنيندعنوهنم "جنداء " 

أّما الفرق هنا فهو أّن خبوية وعقم هذه الحيوانات ترجع لطبيعنة تنكنوينننهنا، فنهني ال   لعقمهم.

تستطيع التحّكم يها. يينما خبوية اإلنسان وعقمه في العطاء وعمل اليير، هما متعلّقان يمنلنىء 

إرادة اإلنسان واختياره. أفال نالحظ يذلك أّن اإلنسان يذاته هو من ييتار مبيره النّهائّي، عننند 

المثول أمام العلّي، تِبع ا لما قد اختاره ينفسه من مسلٍك وتعاٍط مع ذاته واآلخر خالل حنيناتنه فني 

 هذا العالم؟

  

 إذهبوا عنّي يا مالعين.."

  

ا كّل النننقناط  الُملِفت أّن هذا الملك لم يحكم على األشرار قبل ان يُبيّن لهم صّحة اإلتّهام، موِضح 

الّتي أَخلّوا في تتميمها تجاه إخوتهم، فانتقبوا من محبّتهم لهم. قد أهملوا كّل من أوصناهنم ينهنم 

كسلهم وميوعتهم واستهجانهم األنانّي، دون أن يدركوا عذوية النحنّب  المسيح فدفنوا الّرحمة في

"أّن هللا ال يرريرد ذبريربرة  برل وفرح العطاء أو يتذّوقوا طعم القداسة الّذي يحمنلنه. لنم يندركنوا 

لقد أهملوا حتّى أيسط األمور وأصغرها، تلك الّتي ال تتطلّب ماال  وال مادّة، ينل عنمنال   رحمة".

 متواِضع ا ُمِحب ا.

  

 نفي َديننا للمسيح بالقيام بأعمال مببّة ورحمة

  

نحن الذّين أُعطينا محبّة اآلب يأكملها في شيص اينننه يسنول عنلنى البنلنينب، منثنال            

الّرحمة اإللهيّة الالمحدودة، أال يمكننا أن نتيّطى ولو القليل من حبّنا لشيبنا إلى محبّة اآلخر؟ 

صحيٌح أنّنا في غالبيتنا نتبارل يين ما هو علينا فعله وما نستطيع فعله، فلننتبه من الوقنول فني 

فّخ إهمال الوزنات ونسياننا رؤية وجه الحبيب في "إخوته الّبغار". أّما إن قاومنا وعملنا على 

تنا من الميراث في الملكوت النُمنعَندّ لنننا.  تقوية الّروح على الجسد المنهك، فُْزنا يقلب هللا ويِِحبَّ

نحن َمدينون لِِلّ الّذي أعطانا كّل شيء يالمّجان ودعانا للمشاركة في الييرات على أنواعها، فال 

ننتظر المحتاج كي يقرل ياينا، وال حتّى عدّونا أو من أساء إلينا كي يطلب النغنفنران، ينل ننحنن 

من سيسير صويه ويبادر يالمسامحة الّبادقة، وغمره يالحنان، واثقين أّن هللا سيعاملنا يالنِمنثنل، 

ا جراح نفوسنا المتألّمة.  ال يل سيفيض ويزيد على وزنتنا ما ريحناه منها، ُمبَلسم 



 Nos coordonnées  

 



 قصة روحية

 وراء القضبان يوجد اوالدا هلل -خدمة السجون 
 

حكمت إحدى المحاكم الروسية في زمن الشيوعية بالسجن على أحد 
 . القساوسة وذلك بسبب وعظه باالنجيل

وعندما وصل هذا القس الي السجن ادرك ان هللا اعطاه هذا السجن كحقل 
الخدمه والكرازه باسم يسوع المسيح له المجد ومعروف ان السجون 

  الروسيه كانت تجمع المساجين الدينيين والسياسيين مع العاديين وغيرهم
وبدأ ذلك القس يبحث عن أسوا مجرم بالسجن حتى وجده وكان ذلك 

المجرم قاتالً شرساً وكان الكل يخشاه حتى  حراس السجن انفسهم وابتدء 
جاهدا من اجل الوصول الي قلب ذلك الرجل وابتدء يصوم ويصلي من 

اجله وبينما كان المساجين ينامون مرهقين من اشغالهم الشاقه كان يسهر 
ذلك القس يصلي من اجل خالص نفس ذلك المجرم وبينما كان ذلك القس 

يصلي في احدي الليالي احس بشخص ما خلفه فاستدار ليجد ذلك القاتل 
الشرس يحّدق فيه مستفسرا عما يفعل فاخبره القس انه يصلي من اجله 

فتأثر جدا ذلك القاتل بما كان يفعله القس من اجله وتغيرت حياة ذلك 
 المجرم تغيير تام وسلّم حياته للرب من تلك اللحظه.

وكان لتغير حياه ذلك القاتل اثر كبير في السجن كله وتغيرت حياة 
المساجين بالسجن بفضل ذلك القس وكان رئيس هذا السجن ملحداً ولكنه 

 . كان معجب بالتغيير الذي حدث في سلوك المساجين
وتم نقل هذا القس الى أسوء سجن في روسيا بشرط انه اذ استطاع ان 

يحدث تغيير في سلوك المساجين هناك يتم اطالق سراحه وبالفعل استطاع 
ذلك القس ان يغير سلوك المساجين هناك ولكنه رفض اطالق سراحه 

وطلب ان يسمحوا له بقضاء بقيه ايام حياته في السجن النه وجد المكان 
المناسب الذي يستطيع ان يخدم فيه ويربح النفوس لحساب المسيح له المجد 

 .من وراء القضبان
  !!!عزيزي ... هل تجعل كل مكان تصل اليه حقل لخدمه المسيح له المجد

  !!!هل تصلي من اجل خالص االخرين
 ام انك التهتم اصال بخالص غيرك بل احيانا تكون عثره له

عزيزي ... لتحاول ان تكون سبب خالص لغيرك او علي االقل ان التكون 
 سبب عثره له.

ُدوا أَبَاُكُم " ، لَِّكْي يََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َويَُمّجِّ ْئ نُوُرُكْم هَكَذا قُدَّاَم النَّاسِّ فَْليُضِّ
". ي فِّي السََّماَواتِّ  الَّذِّ

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html


Équipe Pastorale 
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Mme.  Raymonne Abboud 

 

 



 Nos activités paroissiales 

Via  Zoom 

Via  Zoom 



 أسماء في السماء

 
 تشرين الثاني

   :تذكار جميع القديسيناليوم األول

   :تذكار الموتى وتذكار الشهداء أكنديتنوس ورفاقهاليوم الثاني

   :الشهداء أكسيما ويوسف القس وايتاال الشماس والقديس بسيماس الناسك.اليوم الثالث

   :الشهيدتين فيتالي وأغريكوالس والشهيد بورفوريوساليوم الرابع

   :القديس آسيا العجائبي والبابا فكتور األول الشهيداليوم الخامس

   :القديس بولس رئيس أساقفة القسطنطينية.اليوم السادس

   ورفاقه وتذكار القديس ليونردوس.  :القديس ياروناليوم السابع

   :مار ميخائيل رئيس المالئكة.اليوم الثامن

   :القديسة مطرونةاليوم التاسع

   :الشهيد تريفوناليوم العاشر

   :الشهيد مينا المصرياليوم الحادي عشر

   :القديس تاودورس المعترف والقديس يوحنا الرحوم بطريرك االسكندرية.اليوم الثاني عشر

   :القديس يوحنا فم الذهباليوم الثالث عشر

   :القديس فيليبس الرسولاليوم الرابع عشر

   :الشهداء غوريا وصامونا وحبيب الشماساليوم الخامس عشر

   :مارمتى االنجيلي الرسولاليوم السادس عشر

   :القديس غريغوريوس العجائبياليوم السابع عشر

   :القديس رومانوس الشهيداليوم الثامن عشر

   :البابا بونسيانوساليوم التاسع عشر

   :القديس غريغوريوس البانياسياليوم العشرين

   :تقدمة العذراء الى الهيكلاليوم الحادي والعشرون

   :القديسين يواكيم وحنة والدي العذراء والشهيدة سيسيليااليوم الثاني والعشرون

   :الشهيد ساسين والقديس امفيلوكوساليوم الثالث والعشرون

   :الشهيدة كاترينا البتولاليوم الرابع والعشرون

   :القديس اكليمنضوس األول بابا رومااليوم الخامس والعشرون

   :القديس بطرس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس والعشرون

   :القديسين ربالم ويواصاف والثقديس يعقوب المقّطع.اليوم السابع والعشرون

   :الشهيد اسطفانوس الجديد.اليوم الثامن والعشرون

   :القديسين ساتورينوس وسيسينيوس الشهيديناليوم التاسع والعشرون

    القديس اندراوس الرسول.اليوم الثالثون: 
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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 

 
يرسم هذا اإلنجيل صورة واضحة عن الدينونة، يوم يأتي الّرب الديّان العادل في مجده 

ويجلس على عرش النعمة ويكون جميع الناس من كّل األمم في حضرته وتأتي ساعة الحقيقة 
الوحيدة الساطعة كالشمس، حقيقة اإلنسان التي تظهر عارية ومجردة من كل شيء أمام راعي 

الرعاة الّذي يعرف جيًدا أعماق نفوسنا فهو فاحص الكلى والقلوب ألننا شعبه وغنم مرعاه. 
أعطى الرّب لذاته صفة الّراعي ولنا أيًضا، وأوكلنا رعاية غيرنا وعلى هذا األساس ينجح 

 .مشروعه فينا أو ال ينجح
 

 :، يشرح بالتفصيل أنه٤٣في سفر حزقيال، الفصل 
ال يمكن للراعي أن يكون أنانيًّا يرعى نفسه بدل رعاية من أوكل رعايتهم، يأكل الشحم وهم  -

يأكلون السّم، يلبس الصوف والكتّان والحرير وهم يلبسون الهّم والغّم والعرّي والعار واللحم 
 ...الحي

ال يستطيع الّراعي أن يذبح السمين ليشبع هو بل أن يعطي من ذاته ليشبع اآلخر )كنت  -
 ...جائعًا(

ال يستطيع الراعي أن يترك المريض دون دواء أو عالج والمجروح ال يعصبه، ال يتركه  -
 ...مع نزيفه حتى آخر نقطة دم في عروقه

ال يستطيع الراعي أن يترك المطرود في غربته وحيًدا وبعيًدا في أرض الغرباء أو سجون  -
 ...األعداء بل يسترده مهما كلف األمر

ال يستطيع الراعي ترك الضال دون السعي وراءه وإعادته إلى قلب الجماعة، بل يطلبه  -
بشدة ويرعى وجوده وإال تحّول إلى راعٍ لمصالحه )بدل رعاية مصلحة اآلخر كائنًا َمن 

 ...يكون(
ال يستطيع الراعي أن يصون كرامته ويستبيح كرامة الناس، يُسيِّّج ممتلكاته وينهب ممتلكات  -

 الناس، يؤّمن 

 ، ْم، َوأَُكفُُّهْم َعْن َرْعيِّ اْلغَنَمِّ هِّ ْن يَدِّ ي مِّ َعاةِّ َوأَْطلُُب َغنَمِّ لكن الرّب سيأتي ويقول: "هأَنَذَا َعلَى الرُّ
ْم فاَلَ تَُكوُن لَُهْم َمأَْكاًل  هِّ ْن أَْفَواهِّ ي مِّ َعاةُ أَْنفَُسُهْم بَْعُد، فَأَُخلُِّّص َغنَمِّ  ."َوالَ يَْرَعى الرُّ

 ."سيأتي يوٌم يصرخ الّرب قائاًل: "أيها الرعاة... غنمي صار غنيمة لكم
ماذا سنقول للرّب العادل الديّان عندما يرانا نشبع من لحم شعبه، ونروي عطشنا من دماء 

 !!!شعبه ونمأل جيوبنا من خيرات شعبه؟
سيفتقد الرّب رعيّته ويخلّصها من أفواه الرعاة الظالمين: "ليْرَعاَها فِّي َمْرًعى َجيٍِّّد، َويَُكوُن 

ٍم يَْرَعْوَن َعلَى  . ُهنَالَِّك تَْربُُض فِّي َمَراحٍ َحَسٍن، َوفِّي َمْرًعى َدسِّ بَالِّ لبنان اْلعَالِّيَةِّ َمَراُحَها َعلَى جِّ
بَالِّ لبنان  ."جِّ

 
سيطلب الضال، ويسترد المطرود، ويُجبر الكسير، ويِّعصب الجريح، ويُبيد السمين والقوي 

 ...والمتعجرف والمتكبر والخائن
يَّةِّ  ، فَيَْسُكن الشعب فِّي اْلبَّرِّ َن األَْرضِّ يئَةَ مِّ دِّ ُع اْلُوُحوَش الرَّ سيأتي مع الرب "َعْهَد َسالٍَم، سيْنزِّ

ي األَْرُض َغلَّتََها، َويَُكونُ  ي َشَجَرةُ اْلَحْقلِّ ثََمَرتََها، َوتُْعطِّ ، َوتُْعطِّ  ونَ ُمْطَمئِّنِّّيَن َوَينَاُموَن فِّي اْلُوُعورِّ
مْ  هِّ نِّيَن فِّي أَْرضِّ  ."آمِّ

 

ثُوا الَملَُكوَت الُمعَدَّ لَُكم ُمْنذُ إِّْنَشاءِّ العَالَم  ."أسمعنا يا رب تلك العبارة "تعَالَوا، يَا ُمبَاَركي أَبي، رِّ
 .آمين


