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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 02  janvier  2022 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 أحد وجود الرّب يسوع في الهيكل

Le Recouvrement de Jésus au Temple 

Épître : He 7: 11-19 

Évangile : Luc 2: 41-52 

 Un enfant disparu est le pire cauche-

mar d’un parent, la panique conduisant à une 

recherche effrénée. Cela aurait été pareil 

pour Marie et Joseph, alors qu’ils cherchaient 

désespérément Jésus. Puis l’exaspération de 

le découvrir dans le Temple. Sa mère sait 

qu’il y a quelque chose de spécial chez ce 

garçon, tout comme les enseignants du 

Temple le savaient. Comme toute autre mère, 

Marie était la personne qui avait la plus 

grande influence sur le cœur de son fils. Elle 

était la première à lui parler de Dieu et en 

elle Jésus pouvait voir ces valeurs vécues. 

L’Évangile dit très clairement que Marie et 

Joseph ne comprirent pas la réponse de leur 

fils. Il en est de même chez les parents de 

nombreux adolescents.  

 

 Voilà la Parole de Dieu qui veut nous 

rappeler que nos enfants ne sont pas vraiment 

nos enfants, ils sont plutôt une responsabilité 

qui nous est confiée par leur véritable Père et 

Mère, Dieu lui-même. 



 تفسير أيقونة "وجود الرب في الهيكل"

“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) 

يسوع الوولوو قا وي  وشوي  ووكيوء ق و و وك  

الشهود يفح هم  وييوكم  وي الو وأوكمه   وك و  

لفكئي الأوراة الأي اخأصرهك  هوه  الواوةوكرة 

الوأوي رو وره  ولوهووك  لوم دوكلوم    وحوووقده 

"يلةغي  ن  كون في  ك هو أل وي"  الو ولوكرة 

الشهودية السةكدشة األغصوكنه روحوولوى  لوم 

صووبووشوور الوولووور  الووووولوو وورة الوور ووو قيووة 

ال زخرفةه رابوهك  وةوة الوهوشو وق ر وز  وةوة 

الس كقام 

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


هذا هو األحد األخير من زمن الميالد المممدميمدس ويسموع فمي 

الثانية عشرة من عمره، في سنة االنتقال من الطمفمولمة  لم  

 «.ينبغي أن أكون في ما هو ألبي!»المسؤوليّة الشخصيّة: 

: يأحووث  الو وكرور دوي  وبو وشوصوكد  الو وبو  الرسالة  

قال كهي الهي  كرك ا راهشم ق خه  ولو  الواوووور  طومث يو وةثو  

كهلوم  ب شصكد  الو وك وق دوبوم كوهولووم الو وسوشو  يسووع 

األك قه  كللسةة  لم ال هلوم الالقيث اللك ص الزائق  دولوو وك 

 د م هللا الووريواوة لو وولومه كوبثوي كوهولوة  ولوي  قي  ن 

يحفظوهك قيور وهك لبوار  قجك  صك ر ال وزا وشور فو  وةو  

  سش   ب  قككهيه  ي غشر كهلة  لوي  قيه دوبوم رروةوة  وبو وشوصوكد ه  صوورة جوويووة 

ق  أبفةه  هكئشثة ق  ويثة ق رغم  ن ككرر الرلكلة دكرف  أوبشو ال لشسة الرلولوشثوة األقلوم  نث 

ه  ي  وشوى داقد  ه  ق  ي لةط يهوذا ال ب يث ال سش  يسوع لم يظهر  ي لةط  قي ال هلوريث

(  لكًلك كأك شًّك  ةويًّك إلي ك    وكلو وسوشو  الو وكهوي الوحويث 011//ال ب ه فوو ر ى في ال ز ور )

ه قل ي   دبم ررةة  لي  قيه  حسر الورياةه قف  شوريواوة قصوشثوةي  ووريثوةه  وق  األ ويث

ة  شكةي   رزقل قالأوبشو البشأورجيث  و رةلثم  ظرة ال كرر هه ه  دبم ررةة  ب شصكد ه قف   وث

قطةثوهك دبم يسوعه قهو  اوُ طفق في الهش قه جكلس  شي الاب ك  ه يس اهم قيسو لوهومه قلوو 

ة     ث  لم يوُم   يث خو ة كهلورشثة خكصث

: هو خكر ة   جشق ال فولة في لو كه ق وبوووة  وأوولثو وة  وشوي طوفوولوة يسووع اإلنديل 

قشةك  ه ق و  رلكلأ  ال الصشثة  قرةوق ك  ثهك رسةش  لحشكر  الابلشثة:  وةوكدرة شو وصوشثوة  وووي 

يسوع في  قرشبشمه في الهش قه قيولي ق ريم   يوريكن  قدلو ك قجوا ه  اوو طوالطوة  يثوك ه 

دكرةأ    ث : ل كذا فابَى  لك ه ها؟ ف كن جوا    كطاًك: ل كذا ر بةك لي؟    راب كن   ثو  يولوةوغوي 

 ن  كون في  ك هو أل ي؟  هها  طةى يسوع   ث  يلأ ي  لم دائرة غشر دكئبأ  الوةوووريثوةه ق  ثو  

ة رجك  يولي ق ريم  وصف  ا ي هللا  قر ثو وك كوكن ذلو   يًإوك  دوال ًوك  وي  ذق الأواللشثة رك ث

يسوع دي آ   ه ُ وشًرا  لم دودر   لم   ش ه   ور  ق شك أ   او طالطة  يثك   ل لثو  دوكد فولوزل 

ه قكوكن يولو وو فوي الوحو و وة   اه ك  لم اللكصرةه قككن خكضاًك له كه في قضاو  الوةوووريث

قالوك ة قاللا ة دلو هللا قاللكس  ه ها يةوم يسوع ال ثكل ل قث طفق يولو وو فوي جو وشو    واوكد 

 نث   و قجود الرمث في الهوشو وق  ش صشثأ  اإل سك شثة قالرق شثة:  كلجسم قالاوق قالرقح  اًك 

 هو في الو ى دشل  رهككر  زقل   الكه قل لك ه ق  وث  في  شكرلك ال ؤ لة ال بأز ة!

 شي يو  دشو ال شالد يو    و  ق اطلشي  ق طالطك ه يو   شل  ق شي دشو الو     و قا وه فوشو وون 

ك  شي يو  دشو ال شالد يو   ر اك   ق خ شس  ق ج اوة  ق  هو   و قجود الرمث في الهش ق   َ َّ

لةىه فشو   شل  ق شي دشو الو     وانه فش ون األ و الثك وي  ولوهو وك   وو قجوود الورمث فوي 

 الهش ق 

 ! '' ينبغي أن أكون في ما هو ألبي ''  



Horaire hebdomadaire des Messes 
Jeudi  30 decembre 2021 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe de remerciement pour l’année 2021 
19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 31 decembre 2021 

18h00 Chapelet . 
18h30 Messe à l’intention de la Paix 

 

Samedi 01 Janvier 2022 

18h00 Chapelet. 
18h30 Messe du nouvel An. 

 

Dimanche 02 Janvier 2022 

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

Maurice Bou-Jabbour offerte de son fils Alex et 

son epouse Myrna el Asmar et leur Famille. 

 

18h00 Chapelet 

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

Pierre Karim pour 40 jours offerte de sa mère et 

ses frères et soeurs (français). 



 قصة روحية
 الحذاء الالمع أفضل هدية للكريسماس

 
إذا إقترب عيد الميالد المجيد )الكريسماس(، دخلت جين بلوس أنجلوس إحدى 
المتاجر الكبرى لتشتري هدية عيد الميالد لوالديها الغنيين. لم تعرف ماذا تقدم 
لهما، فإنه ال يعوزهما شيء، كل شيء لديهما بكثرة. أخيًرا استقر رأيها على 

 شراء هديتين كل منهما تبلغ ثمنها أكثر من ألف دوالر.
وقفت جين في إحدى الصفوف لدفع الثمن. وكان ذلك في اليوم السابق للعيد، 
وهو اليوم الذي فيه تبلغ قيمة المبيعات في أغلب المحالت التجارية رقما قياسيا 
عن كل أيام السنة األخرى، في ملٍل كانت تتوقع أنها على األقل تقف حوالي 
عشرين دقيقة في الصف. الحظت أمامها صبي صغير يرتدى مالبس مهلهلة 
وقد أمسك في يده بعض الدوالرات يقبض عليها بطريقه عجيبة كأنه يمسك كنًزا 
ثمينًا يخشى أن يضيع منه. وقد أمسك بيد أخته الصغرى التي حملت حذاء كبيًرا 

 من الجلد الصناعي الالمع الرخيص.
 بعد حوالي عشرين دقيقة قدمت الطفلة الحذاء، فأمسكته البائعة وقالت لها بلطف:

ستة دوالرات، تطلع الصبي في يده فلم يجد سوى ثالث دوالرات، فقال للبائعة: 
هل نتركه عندك ونعود فنشتريه؟ بكت أخته وهي تقول: "أريد أن نشترى الحذاء 
اآلن"، قال لها الصبي: "ال تخافي، فإني سأعمل في حديقة جيراننا اليوم كله 
ونشترى الحذاء ، صرخت األخت: "ال، غًدا سيُغلق المتجر. إني أريد الحذاء، 
تسللت الدموع من عيني جين، وقدمت ثالثة دوالرات للبائعة، فسلمت الطفلين 
الحذاء، تطلع الصبي نحو جين وهو يقول: "شكًرا على محبتك"، قالت جين: 
"لمن هذا الحذاء؟" أجاب الصبي: لوالدتي ، سألت جين: من الذي اختاره لماما؟ 
أجاب الصبي: "نحن االثنان، أنا وأختي"، سألته جين :"ولماذا اخترتما لها حذاء 

 المعًا؟"
قالت الطفلة: "والدتنا مريضة جًدا. ووالدنا قال لنا أنها ربما ستعيد الكريسماس 
مع بابا يسوع، ومدرسة مدارس األحد قالت لنا: في السماء كل شيء بهي والمع 
جًدا. كل الطرق في أورشليم العليا من الذهب الالمع. لهذا قررنا أن نشترى لها 

 حذاء المعًا يناسبها في سفرها إلى بابا يسوع.
تأثرت جين جًدا، وكانت الدموع تتسلل من عينيها وهي تقود سيارتها إلى بيتها 
لتقدم الهديتين لوالديها ، دخلت حجرتها الخاصة وركعت تصلي: "اهتم طفالن 
أن يقدما حذاء المعًا لوالدتهما العابرة إليك، وأنا ال أهتم أن أقدم لك قلبًا نقيًا 

 .لسكناك، هيئ قلبي للعبور إليك"

http://story4free.blogspot.com/2013/01/blog-post_1872.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 
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+ 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 

 

 



 أسماء في السماء

  
 
 كانون الثان

 

ن باسيليوس وغرغوريوساليوم األول    :تذكار ختانة الرب يسوع والقديسي 

  
 
وس األول بابا رومااليوم الثان    :سلفستر

ي والشهيد غرديوساليوم الثالث
ي مالخن    :النب 

   :القديس غايوس بابا رومااليوم الرابع 

   القديس بوال أول النساكاليوم الخامس: 

   :اعتماد الرب يسوعاليوم السادس

   :تذكار مديح مار يوحنااليوم السابع

   الشهيد كارتاريوساليوم الثامن: 

اتيوساليوم التاسع    :القديس اوستر

   :القديس غريغوريوس النيصي اليوم العاش  

   :القديس تاودوسيوساليوم الحادي عش  

  عش  
 
   :الشهيدة تاسيانااليوم الثان

ن اليوم الثالث عش      :القديس يعقوب أيقف نصيبي 

    :القديس هيالريوساليوم الرابع عش  

ي اليوم الخامس عش  
   :القديس نيلوس و يوحنا الكوخن

   :تذكار سالسل مار بطرساليوم السادس عش  

   :القديس انطونيوس الكبت  اليوم السابع عش  

ي رومااليوم الثامن عش  
ن
للس االسكندري وتذكار قيام كرسي مار بطرس ف    :القديس كت 

   :القديس مكاريوس االسكندرياليوم التاسع عش  

ين    :القديس افتيموس الكبت  اليوم العش 

ون    :الشهيد سيباستيانوساليوم الحادي والعش 

ون   والعش 
 
   :القديس تيموتاوس والشهيد انسطاسيوساليوم الثان

ون    :القديس كليمنضوس أسقف أنقره والبابا رسجيوس األولاليوم الثالث والعش 

ون    :القديسة أوسابيا والقديس دوسيتاوس الناسك. اليوم الرابع والعش 

ون    :تذكار ايمان بولس الرسول واعتمادهاليوم الخامس والعش 

ون    :الشهيدة أغنس البتولاليوم السادس والعش 

ون:     األرملة البارة باوالاليوم السابع والعش 

ون:     القديس افرام ملفان البيعةاليوم الثامن والعش 

ون    :القديس بالديوس والشهيد ابيوليطوساليوم التاسع والعش 

   القديس مكسيموساليوم الثالثون: 

  :الشهيدة تريفانيا والشهيد اكاكيوس ورفاقهاليوم 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 االبونا شربل

 

 وين ضيّعتو؟

 

للة ق أق كق طفق  ٢١الشو  ال لشسة  أودشلك لبأ  ق  وجود يسوع  كلهش قه د رق 

 يهودي  هشوا الا ر  بثش يأابم كق الأاكلشم الويلشةه قالورياة 

 يسوع  وجود  كلهش قه ق هبو  ش دكرفشي قيي  وجوده يالي شة  ضكي  

و    غض اللظر دي الةكم ضشكع يسووعه ققجوودق  وكلوهوشو وقه الإورقري  ووجث

 السؤال لحكللك: قيي ضشثاى يسوع؟؟؟

 هو د ك وئشقه يالي هللا  الك   س  حلك  او؟

قل ي كأكر ضشثاوا يسوع  كل وكل   كبلك دكيوشي  حإرة هللاه ق حي فشض  ي  ةوه

قالساي قرا  الثرقامه  لثك ضشث  يسووع  وكلو وراكوزه قالوةوحوق دوي الو وووك وكمه 

ه فوي  وكس ضوشثواوى  قالةاض ضشث  يسوعه  كل بهام ق إلم الحرية قالاشش الحورث

 يسوع  كلو ه قالأإبشقه   

  كلحوشوة يسوع  ك  شإش ه يسوع قا ي دم  كم الوبره قد ةشو  

 ال  بوم الشو  ررج  رفأش دي لةر  خراه يسوع  ي  شكر   

 حوشوكرو     ي الإرقري رارف   و فووان السال  قالفرحه قفووان ا  كن قال الم

 لةةو   و يسوع   ثق  ابثم  حشكر ه قأل و ق وق يسوع  شا ي لبحشكة  الم 

 

 انتبه  نت كمان ما تضيّعو !!!  


