
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 
  
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 08 mai 2022 

PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

 األحد الرابع من زمن القيامة :  

 ظهور يسوع على البحيرة

4e dimanche du temps Pascal  

Épîtres : He 13:18-25 

Évangile: St Jn 21:1-14 

 https://.paroissestjeanlapotre.ca 

Le Ressuscité a demandé aux apôtres de retour-

ner pêcher, avec l’ordre de jeter le filet à droite 

de la barque. La réponse a sans doute exigé de 

leur part beaucoup de confiance. Mais c’est là 

qu’ils ont trouvé une grande quantité de pois-

sons. 

 Lorsque la vie nous paraît terne, déce-

vante, insatisfaisante, ne se pourrait-il pas que 

le Ressuscité nous demande de revisiter ces 

situations, de jeter un nouveau regard sur notre 

quotidien, un regard un peu plus précis, un re-

gard autre, le regard de la foi. C’est à l’aide de 

ce regard que l’on peut reconnaître les signes 

de la présence active du Ressuscité dans le dé-

roulement de nos jours. 

 De même que le disciple bien-aimé fait 

part aux autres de sa reconnaissance du Ressus-

cité en leur disant : « C’est le Seigneur », ainsi 

devons-nous apprendre à partager les fruits que 

la foi nous fait produire. Nous ne sommes pas 

seuls à vivre l’aventure de la foi, c’est une ex-

périence partagée. 





 التوصيات الرعوية

• “Agir pour Batir”  شكر ،
ً
تنا الرعوية، أوال هو عنوان مسير

، دعوة الجميع  كبير 
ً
ألصحاب األيادي البيضاء. ثانيا

للتكاتف  ألجل الحفاظ عىل عائلتنا الرعوية ومساعداتها من 

 أو الُعشر السنوي.    DÎme annuelleخالل ال 

 

• La fabrique de la paroisse Saint Jean l’ apôtre 

invite nos Fidèles de participer au Gala levée 

de fonds pour l’achat de l’église, le 12 juin 

au restaurant aya. Pour la réservation veuiller 

contacter  le 514 969 5459 ou 514 991 0224 

 

• Pour assurer le service spirituel aux malades, 

veuillez contacter le curé de la paroisse au : 

514– 437 7755 

 

3. la messe du Dimanche soir sera en francais.   

 

4. la formation Chrétienne aura lieu chaque 

vendredi à 19h30 à l’église. 

 

العمل االرعوي هو عمل مشترك، لذا يرجى من كل   .5

شخص يجد نفسه مستعد للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية 

 الرجاء االتصال بمكتب الرعية.







 

!!!“إنه الرب   »  

هذا األحد يذّكرنا بظهور يسوع لسبعة من تالميذه، علىى بىحىيىرة   

طبريَّه، وهو يراجع إنجيل ثالثاء الحواريّين. هىو صىيىد عىجىيىة بىقىّوة 

كلمة يسوع الرّب الحّي القائم، يرمز إلى صيد الناس علىى يىد الىرسىل. 

ويرى آباء الكنيسة في الشبكة رمًزا للكنيسة، التي يجة أن تجمىع فىي 

 المسيح القائم جميع شعوب األرض، لتمنحهم ملَء النعمة والخالص.

  

هذذ  اذاتذمذة الذر ذالذة، فذيذنذا بذ ذي ذة نشذيذد ):  25-13/18الرسالة )عة 

ليتورجّي يختصر عمل المسيح الخالصّي: هو راعي الخذرا  الذعذ ذيذ  

المخلّص شعبه، وع ي  األحبار بموته ودمه وقيامته لعنذد جذديذد يبذدّي. 

وفي النشيد ييًضا ااتصار للعمل المسيحّي: هو التزام بالمسيح، وتذتذمذيذ  

لمشيئة هللا، وعمل المرضّي في عينيه، بحياة قدا ة وتذمذجذيذد ب ا  ، 

 الذي كّل شيء منه وإليه، إلى األبد.

  

كانوا  بعة، رمز إلى مذجذمذول الذتذالمذيذذ. لذ  ):  14-21/1اإلنجيل )يو 

يصطادوا شيئًا، عالمة واضحة عذلذى ي   مذنذنذتذنذ  ا   لذ  تذع ذد صذيذد 

السمك، بل صيد الناس إلى الخالص. الر ُّ يسول الحاضر الحّي ال ذامذ  

هو صاحب البادرة في الصيد العجيب. عرفو  مذن كذةذرة السذمذك الذذي 

ق! والتلميذ الذحذبذيذب هذو يّول مذن عذرفذه.  اصطادو ، وشبكتن  ل  تتمز 

يي   9(: الذعذدد 11× 9عدد رمزّي مرّكب مذن   153وعدد األ ماك 

يي   11( يرمز إلى عمل الرّ  يسول اإللنّي العجذيذب، والذعذدد 3× 3

(، ألّ  10(، والذمذلء والذكذمذال  1( يرمز إلى الكّل والشمذول  10+ 1

الكنيسة مدعّوة إلى ي  تضّ  جميع الشذعذو ، وتذمذنذحذنذ  مذلء الذنذعذمذة 

، إشذارة واضذحذة » ياذ يسول الخبز وناولن « والخالص. وفي األاير، 

إلى  ّر اإلفخر تيّا، وهو المنا بة الح ي يّة المميّزة، التي يتذعذّر  فذيذنذا 

 المؤمن إلى يسول الحّي ال ام ..



Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 07 mai 2022 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe des défunts. 

  

Dimanche 08 mai 2022 

11h00 Messe à l’intention des mères. 

  

18h30 Messe en langue Française  

  

Jeudi 12 mai 2022 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe à l’intention des familles.  

19h30 adoration avec confession 

  

Vendredi 13 mai 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe. 

19h30 formation Chrétienne.  





“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 utili-

sant le courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

(un reçu pour fin d'impôt vous sera émis et envoyé) 

COMMUNION DES MALADES 

« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. » (Jacques 5:15) 

Le curee de la paroisse St Jean sera au service des fidèles 

malades qui ont besoin de se confesser et de recevoir la 

communion à domicile.  

Prière de nous contacter 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
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


 

 تفسير أيقونة "القيامة المجيدة"

يي ونة ال يامة األقدم هي ال بر الفارغ النيّر مع حامالت الطيب والمالك   

المتشح بياضاً. اعتمدناها ألننا يكةر واقعية وإنجيلية. يما النبوط إلى 

الجحي  فتأتي الح اً وا تعملت في الت ليد السرياني بعد ال ر  الةالث 

 عشر. 

 

La Résurrection 

L’icône la plus ancienne de la 

Résurrection est celle du tombeau 

vide lumineux avec les Myrrho-

phores et l’ange vêtu en blanc. 

Nous l’avons adoptée, vu son réa-

lisme évangélique. Tandis que la 

Descente aux enfers est plus tardive 

et fut utilisée dans la tradition sy-

riaque après le XIIIe s. 

 

The Resurrection 

The most ancient icon of the Resurrection is the 

one which represents the empty luminous tomb with 

the Myrrhophores and the angel dressed in white. We 

adopted this seeing its evangelical realism. Whereas 

the descent to hell is much later and was used in the 

Syriac tradition after the 13th c. 



 قصة روحية
 .كل ما يعمله هللا صالح ومثالي

حد الملوك وكان هذا الخادم دائم الشكر أل  يحكى انه كان هناك خادم 
حوال والظروف وكان دائما يقول للملك ألهلل على كل حال وفي كل ا

سيدي الملك ان الرب صالح وان كل مايفعل مثالي وذات يوم من 
يام خرج الملك لرحلة صبد بري ومعه خادمه كما اعتادا وأثناء ألا

الرحلة هاجم أحد وحوش البرية الملك ولكن الخادم تمكن من قتل 
أنه لم يتمكن من منع جاللة الملك من فقدان احد ال  الحيوان البري ا

 أصابعه .
غضب الملك وقال لخادمه لو ان الرب صالح لما هاجمني الحيوان 

ان اجاب ال  كنت فقدت احد اصابعي وما كان من الخادم اال  البري و
ال أستطيع أن أقول لك إال  اني ال  الملك بقوله بالرغم من كل ماحدث ا

أن الرب صالح وان كل مايفعل مثالي غضب الملك من رد خادمه 
وامر بسجن الخادم وبينما الخادم في طريقه للسجن ردد الرب صالح 

 . كل ما يعمل مثالي
ويوما آخر خرج الملك لرحلة صبد برية وحيدا وبينما الملك في 
رحلته هاجمه بعض الهمج الذين يستخدمون البشر لتقديم الذبائح 

حد أصابعه ومن ألوبينما الملك مقيد للذبح اكتشف الهمج أن الملك فاقد 
نهم اعتبروه غير كامل لتقديم الذبيحة آللهتهم ألفراج عنه إلثم قاموا با

، 
فراج عن خادمه وقال إلفي طريق الملك لعودته إلى القصر أمر با

ني كدت أن أقتل غير أللخادمه : صديقي حقا كان الرب صالح معي 
أن نقص أصبع واحد انقذ حياتي ، ولكن عندي سؤال إذا كان الرب 

  صالح جدا فلماذا سمح لي أن أسجنك ؟
سيدي الملك ، إذا لم أسجن لكنت ذهبت معك ال:  أجابه خادمه قائ

ني لم أفقد أي شئ من حسدي .سيدي الملك كل ألوكنت قدمت ضحية 
يخطئ أبداً فنحن غالبا مانشكو من الحياة ال  ما يعمل الرب مثالي وهو 

 شياء السلبية التي تحدث لنا وننسى ان كل مايحدث هو لحكمةألومن ا
. 

 . الرب يعلم لماذا تقرأ هذه الرسالة اليوم لذلك رجاًء شارك بها آخرين
 الرب صالح و كل ما يعمل مثالي.

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.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 

 

 



 أسماء في السماء

 ايار

   :تذكار النبي إرميااليوم األول 

   :ال ديس اثنا يوس ي  ف اال كندريةاليوم الثاني

   :تذكار اكتشا  الصليب في يورشلي  وتذكار الشنيدين تيموتاوس وزوجته مورااليوم الثالث

   :ال ديسة مونيكا والدة يغوشطينوساليوم الرابع

   :الشنيدة ايرينياليوم الخامس

   :الشنيدين فيتالي وزوجته فالريااليوم السادس

   :ال ديس انطونيوس ي  ف فلورنسااليوم السابع

   :البار ير انيوس النا كاليوم الثامن

   :آشعيا النب وتذكار المجمع المسكوني الخامس وهو ال سطنطيني الةانياليوم التاسع

   :ال ديس  معا  الر ولاليوم العاشر

   :الشنيد فنطيوساليوم الحادي عشر

   :ال ديس ابيفانوس ي  ف قبرصاليوم الثاني عشر

   :ال ديس جرمانوس بطريرك ال سطنطينيةاليوم الثالث عشر

   الشنيد بونيفا يوس ورفاقهاليوم الرابع عشر:

   : يدة الزرولاليوم الخامس عشر

:مارعبدا ورفاقه الشنداء وتذكار ال ديس اجناديوس بطريرك اليوم السادس عشر

   ال سطنطينية

   :األنبا  رابيو اليوم السابع عشر

   :الشنيد تاودو يوس والشنيدات السبع وتذكار األنبا بساريو  العجامبياليوم الثامن عشر

   :الشنيدين فيالتاروس وكيرياكي وتذكار البار يمو  النا كاليوم التاسع عشر

   :ال ديس برناردوس السيانياليوم العشرين

   :ال ديسة هيالنةاليوم الحادي والعشرون

   :الشنيد با يليوساليوم الثاني والعشرون

   :ال ديس ميخاميل ي  ف  ينادا في فريجيا وتذكار البار طوبيا الرحوماليوم الثالث والعشرون

   :ال ديس  معا  العمودي الكبير تلميذ مار مارو اليوم الرابع والعشرون

   :ال ديسة با يال الشنيدة والشنيدين يلوتاريوس ويمهاليوم الخامس والعشرون

   :كاربوس تلميذ بولس الر ول وتذكار ال ديس فيليبس دي نيرياليوم السادس والعشرون

   :الشنيدين تاودورا وديدموس وتذكار البابا يوحنا األول الشنيداليوم السابع والعشرون

   :الشنيدة يليكوندااليوم الثامن والعشرون

   :الشنيدة تاودو يا الشنيدةاليوم التاسع والعشرون

   :البابا فيليكس األولاليوم الثالثون

 :الشنيد هرمياس وتذكار البارة بطرونلّة.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 االبونا شربل

ال شّك أن الفترة الّتي عاشها التالميذ ما بين الصلب والقيامة 

حتى الصعود كانت فترة غامضة فيها ضياع وحيرة، رغم 

  .ترائي المسيح للتالميذ لمرات عديدة

امام هذا الواقع، مجموعة من االسئلة تُطرح عن مصير 

 الجماعة العالقة بين ليل الشك وفجر الحقيقة.

في الليل ذهب الرسل للصيد على عادتهم، وفي الليل عادةً 

يمكن االصطياد بوفرة ولكن النتائج جاءت مخيّبة لالمال ألنهم 

 عادوا عند الفجر وشباكهم فارغة.

ان ذكر الفجر مرتبط بظهور يسوع، أي على ضوء ظهور 

يسوع ادرك الرسل ان شباكهم فارغة. هذه حالنا أيضاً ألننا 

على ضوء حضور يسوع في حياتنا ندرك ان حياتنا مليئة 

باالمور التي ال جدوى منها، ألن يسوع يساعدنا على فهم 

 وتمييز معنى كل حياتنا.

ُكثُر هم اللذين ال زالوا في الليل، يبحثون عن معنى حياتهم 

بالمراكز والمناصب والمال وامور أخرى، أما الذين عرفوا 

يسوع، وأدركوا حضوره، بمكنوا من ملء شباكهم )حياتهم( 

 بالخير، بالمعنى، بالحب، والقداسة.

اليوم نحن على مفترق طرق، إما ان نترك مركبة حياتنا 
تالطمها امواج العالم، أو نتقي عيوننا على الهدف، ونتمكن من 

 جمع اكبر عدد من النفوس في شباكنا لنربح الملكوت.


