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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 05 juin 2022 

PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

 أحد العنصرة

Dimanche de la Pentecôte  

Épîtres : Act 2:1-21 

Évangile: St Jn 14:15-20 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 

Aujourd’hui, Jésus parle encore de l’Esprit 
Saint, il l’appelle l’Esprit de Vérité. C’est   
l’Esprit qui nous révèle la vérité sur ce que 
nous sommes - des enfants de Dieu. Il y a 
en nous une étincelle du Divin ! Jésus sait 
que la perte imminente de sa présence phy-
sique va ébranler ses disciples. Il les ras-
sure, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». 
Son absence sera compensée par l’envoi du 
Saint-Esprit, qui sera avec nous en perma-
nence. Dans notre société laïcisée, on peut 
facilement ressentir un sentiment de perte 
et d’abandon. Cependant, l’Esprit Saint 
continue à nous guider et à nous inspirer.  

De plus, nous n’avons pas besoin de nous 
limiter à nos propres ressources, nous pou-
vons nous tourner vers Dieu qui a promis 
de nous aider en nous accordant son Esprit 
Saint. Pour nous ouvrir à l’Esprit, nous de-
vons calmer tout d’abord notre corps, puis 
notre cœur. Dans le silence, Dieu nous en-
seigne à voir le monde différemment. Nous 
n’agissons pas seuls, nous sommes tou-
jours en compagnie de l’Esprit de Dieu. 



Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 04 juin 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des défunts. 

  

Dimanche 05 juin 2022 

11h00 Messe et rite de l’encens à l’intention de 

Mona Rizk décédée en Amérique offerte de 

sa Sœur May Rizk Issa et sa famille. 

 

 

18h30 Messe en langue Française. 

  

Jeudi 09 juin 2022 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe à l’intention des Malades.  

19h30 adoration avec confession 

  

Vendredi 10 juin 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe. 

 

GRAND MERCI 

les quêtes de la semaine dernière: 

844 .00$ 



 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 

• Pour assurer le service spirituel aux malades, 

veuillez contacter le curé de la paroisse au : 

514– 437 7755 

• la Messe du vendredi soir sera en francais à 

partir de septembre. 

• la formation Chrétienne aura lieu chaque 

vendredi à 19h30 à l’église. 

 

العمل االرعوي هو عمل مشترك، لذا يرجى من كل شخص  •

يجد نفسه مستعد للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية الرجاء 

 االتصال بمكتب الرعية.

على عادة كل سنة ومن ضمن نشاطات الرعية، تجتمع  •

" نهار األحد منقوشة ستيعائلتنا الرعوية ضمن نشاط " 

 حزيران بعد القداس. 62

لجنة السيدات في رعية مار يوحنا الرسول تدعوا سيدات  •

، 6066آب  62في بسهرة السيدات الرعية للمشاركة 

للحجز والمعلومات الرجاء االتصال بالسيدة كلير حبيقة 

 نصر.
 







 

   « وحّل عليهم بشبه ألسنة من نار   » 

في هذا األحد، وفي اآلحاد الثالثة التالية، تحتفل الكنيسة بحدث إعطاا  الاروا الاقاد   

 للرسل والكنيسة في علّيّة صهيون. 

 

: الدوّي من السماء كريح عاصفة، وظهور ألسنة كأنّها من نار، والتكككلّك  الرسالة 

بألسنة أخرى، كلّها إشارة إلى قّوة الروح القدس الذي حّل على الرسل والتكممكيكذ، وككأّن 

الروح القدس قد وّحد اللغة الّتي تعدّدت في بابل، وأظهر شكمكول رسكالكة االعكنكي عشكر، 

واعبت أنّه هو الذي يمنح الرسل ما ينطقون به. والئحة الشعوب عدد رمزّي يمثّل جكمكيكع 

شعوب األرض. ويتكلّ  بطرس، ألّول مّرة، كمسؤول أّول بين االعني عشكر، مسكتكشكهكد ا 

 بنبوءة يوئيل عن فيض الروح القدس في األيّام األخيرة المسيحانيّة.

: في عشائه األخير مع تمميذه، وعده  يسوع بأن يسأل اآلب فكيكعكطكيكهك  اإلنجيل 

الروح القدس، روح الحّق ليبقى معه  وعنكدهك  وفكيكهك  فكيكرونكه حكيوكا ال بكالكحكواس بكل 

 باإليمان وبقّوة الروح القدس.

احتفل الشعب اليهودّي بالفصح، بذبح َحَمٍل أكلوه مع خبز فكطكيكر. تكرمكز  بكيكحكة  

الحمل هذه إلى  بيحة الّرب يسوع المسيح، والفطير إلى الحكيكاة الكجكديكدة الكمكطكّهكرة مكن 

ا، كان هذا الشعب يحتفل باللحظة الّتي أعكطكى فكيكهكا  الخمير العتيق... وبعد  بخمسين يوم 

هللا الشريعة المكتوبة بإصبعه على جبل سيناء. فبعد التصكّور الكمكسكبكق لكلكفكصكح تكحكقّكق 

(؛ فالّرب يسوع المسيح  ُبح وجعلنا نعبكر مكن الكمكوت إلكى 7: 5كور 1الفصُح الحقيقي )

الحياة. في الواقع، كلمة فصح تعني "العبور"، وهذا ما عبّر عنه اإلنجيلّي بكقكولكه: "قكبكَل 

: 13عيِد الِفصح، كاَن يسوُع يَعَلُ  بِأَن قد أَتَت ساَعةُ انتِقاِله عن هذا العالَِ  إِلى أَبكيكه،" )يكو

(. تّ  االحتفال إ  ا بالفصح الجديد، إ  قام الرّب، وجعلنا نعبر من الموت إلى الكحكيكاة...، 1

وح القدس، "إصبع هللا" )لو  ا نزل الرُّ (، وحلَّ عكلكى الكتكممكيكذ. 60:11وبعد خمسين يوم 

ولكن الِحظوا الفرق في الظرفَين. هناك، كان الشعب يقف بعيد ا: ككان الكخكوس يسكيكطكر 

عليه وليس الحّب...؛ نزل هللا على جبل سيناء في وسط النار، فخاس الشعب... لكن على 

وح القدس، كان التممكيكذ "ُمكجكتَكِمكعكيكَن ُككلُّكهك  فكي َمكككاٍن  العكس من  لك، عند حلول الرُّ

وح الّذي "َمألَ َجوانَِب البَيِت الَّذي ككانكوا فكيكه" )أع  ( 6-1:  6واِحد"، ول  يخافوا من الرُّ

ا تُسبّكب الكخكوس   يقول الكتاب المقدّس: "َظَهَرت لَه  أَلِسنَةٌ كأَنَّها ِمن ناٍر" أكانت تلك نار 

وحِ  أبد ا. فهذه األلسنة "قِد انقََسمت فوقََف على ُكّلٍ ِمنُه  ِلسان، فامكتَكألُوا َجكمكيكع كا ِمكَن الكرُّ

وُح الكقُكدُُس أن  كيكِر لُكغَكتِكِهك ، عكلكى مكا َوَهكَب لكُهكُ  الكرُّ ََ القُدس، وأَخذوا يتكلَّموَن بِلُغكاٍت 

وح هو الّذي يككتكب، ال 4-3:  6يَتََكلَّموا" )أع  (. اسمعوا اللسان الّذي يتكلّ  وافهموا أّن الرُّ

(. هكككذا إ  ا، "شكريكعكة روح 3:  3ككور 6؛ 11:  31على حجر بل فكي الكقكلكوب )خكر 

(، المكتوبة في القلب وليس على الحجر، هي في الّرب يسوع المكسكيكح 6:  1الحياة" )رو 

 .الّذي فيه تّ  االحتفال حقيقة  بالفصح



 
“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 (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?

cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&so

urce=url 

 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://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
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


 

 "عنصرةتفسير أيقونة "ال

 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة" 

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. العذراء 

تتوسط الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل في وقفة تذكارية. الجميع تحت 

قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، ويخرقه الروح بشكل حمامة تتوزع 

السنة ناٍر فوق الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوَرافي الذي يتحول إلى أشكال 

 دائرية ومدرّجة في العنصرات المحقة في االيقونوَرافيا المسيحية.

 

La Pentecôte 

C’est la miniature rabboulienne qui 

est la plus ancienne et l’unique de son genre 

dans l’art chrétien. La Sainte Vierge au mi-

lieu des apôtres a les mains ouvertes pour 

recevoir et donner. Autour d’elle se tiennent 

les apôtres comme dans la représentation 

commémorative. Tous sont sous la voû te cé-

leste surmontée par les plantes du paradis. 

Elle est transpercée par la colombe de l’Es-

prit qui se divise en des langues de feu sur les 

têtes. Cette Pentecôte unique sera remplacée 

plus tard par des pentecôtes en ronde ou gra-

dins et la plupart des fois sans la Sainte 

Vierge. 

Pentecost 

This Rabulian miniature is the most ancient and unique in its 

genre of Christian art. The Holy Virgin stands in the middle of the 

Apostles, with her hands open to receive and to give. The Apostles 

stand around her as if in a commemorative representation. They all 

stand under the celestial vault surmounted by the plants of paradise. 

This vault is transpierced by the dove of the Spirit who divides into 

tongues of fire upon their heads. This unique Pentecost will be later re-

placed with different kinds of Pentecost in both circular and tiered form, 

mainly without the holy Virgin. 



 قصة روحية
  السايص والصيادون

  هب سائح إلى المكسيك فامتدح الصيادين الَمحليين في جودة أسماكه  عُ َّ سأله  

 " ك  تحتاجون من الوقت الصطيادها   فأجابه الصيادون بصوٍت واحد : " ليس وقتا طويم  

 فسأله  : لما ا ال تقأون وقتا  أطول وتصطادون أكثر  

 ! فأوضح الصيّادون أن صيده  القليل يكفي حاجته  وحاجة عوائله 

 فسأله  : ولكن ما ا تفعلون في بقية أوقاتك   

 .. أجابوا : ننام إلى وقت متأخر ..نصطاد قليم  ..نلعب مع أطفالنا ..ونأكل مع زوجاتنا

 وفي الَمساء نزور أصدقاءنا ..نلهو ونأحك ونردد بعض األهازيو

 ! قال السائح مقاطعا  : لدي ماجستير في إدارة األعمال من جامعة هارفرد وبإمكاني مساعدتك 

 عليك  أن تبدؤوا في الصيد لفترات طويلة كل يوم .. ومن ع  تبيعون السَّمك اإلضافي بعائد أكبر

 ٠٠ وتشترون قارب صيد أكبر

 سألوه : ع  ما ا  

 .. أجاب : مع القارب الكبير والنقود اإلضافية

 ، تستطيعون شراء قارب عاني وعالب وهكذا حتّى يصبح لديك  أسطول سفن صيد متكامل

وبدل أن تبيعوا صيدك  لوسيط ، ستتفاوضون مباشرة مع المصانع ، وربما أيأا  ستفتحون مصنعا  

 ،خاصا  بك 

وسيكون بإمكانك  مغادرة هذه القرية وتنتقلون لمكسيكو العاصمة ، أو لوس أنجلوس أو حتى 

 ! نيويورك

 ٠٠ ومن هناك سيكون بإمكانك  مباشرة مشاريعك  العممقة

يادون الّسائح  : سأل الصَّ

 ك  من الوقت سنحتان لتحقيق هذا  

 ٠٠ أجاب : حوالي عشرين أو ربما خمسة وعشرين سنة

 فسألوه : وما ا بعد  لك  

 ٠٠ أجاب ُمبتسما  : عندما تكبر تجارتك  سوس تقومون بالمأاربة في األسه  وتربحون المميين

 سألوه في دهشة : المميين   حقا   

 وما ا سنفعل بعد  لك  

 أجاب : بعد  لك يمكنك  أن تتقاعدوا

 .. وتعيشوا بهدوء في قرية على الساحل تنامون إلى وقت متأخر

 .. تلعبون مع أطفالك  ..وتأكلون مع زوجاتك 

 ٠٠ وتقأون الليالي في االستمتاع مع األصدقاء

 ، أجاب الصياديون: مع كامل االحترام والتقدير ولكن هذا بالأبط ما نفعله اآلن

 إ ا  ما هو المنطق الذي من أجله نأيع خمسة وعشرين سنة نقأيها شقاء   

 .. وثير منا يستن ه هاقته وول قواا .. ويههل أهله وعايلته وصحته

 .. بل ي هد حتح في أمر  هرته التي هي حياة البقا 

 .. ألئل تره  ايل

 .. يدن بلن هذا التره الذق استن ه قواا .. سيهنحه السعادة

 .. إوا هارت القوإ .. وما عسح أن تبلس قيهة السعادة التي تلتي



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  
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+ Comité Spirituel et Liturgique  
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+ 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 

 

 



 أسها  في السها 

 ح يران

   :الشهيد يوستينوساليوم األول

   :االنجيليون األربعةاليوم الثاني

   :البار أوتلاليوم الثالث

   :البار أريسمو والبارة ايمريااليوم الرابع

   :الشهيدين قونن وابنهاليوم الخامس

   :الشهيد دوروتاوس اسقف صور والقديس ميخائيل رئيس الممئكةاليوم الساد 

   :البارة سوسنّةاليوم السابع

   :الشهيد كيريماليوم الثامن

   :الشهيدين الكسندروس وأنطونيا والشهيدة بيمجيااليوم التاسع

    :القديس برنابااليوم العاشر

   :القديس برتلماوس الرسولاليوم الحادق عشر

   :البار أنوفوريوساليوم الثاني عشر

   :القديس انطونيوس البادواني والشهيدة أكويلينا الجبيليةاليوم الثالث عشر

   أليشاع النبياليوم الرابع عشر:

   :القديس باسيليوس الكبيراليوم الخامس عشر

   :النبي هوشع والقديس متوديوساليوم الساد  عشر

   :عاموص النبياليوم السابع عشر

   :الشهيد الونديوس واألنبا ابوناليوم الثامن عشر

   :يهو ا الملقب بتداوس أو البياليوم التاسع عشر

   :سيلفاريوس الشهيد والشهيد زوسيموساليوم العشرين

   القديس يولينوس اسقف نوالاليوم الحادق والعشرون:

   :أوسابيوساليوم الثاني والعشرون

   :الشهيدة أَريبينا وتذكار المجمع األفسسي الثالب العاماليوم الثالث والعشرون

   :ميمد يوحنا المعمداناليوم الرابع والعشرون

   :الشهيدة فبرونيااليوم الخامس والعشرون

   :الشهيدين يوحنا وبولساليوم الساد  والعشرون

   :القديس سمصون، مأيف الغرباءاليوم السابع والعشرون

   :البابا الون الثانياليوم الثامن والعشرون

   :الرسولين بطرس وبولساليوم التاسع والعشرون

   :الرسل االعني عشراليوم الثالثون
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 من ضيعنا اللبنانية - 011طبيعي %  -شغل بيت 

Home made - 011% Natural 

From our Lebanese villages 
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 ولهة االبونا شربل

 عيد مولد الكنيسة

 

 حدث العنصرة حدُث مركزّي وأساسّي في تاريخ الكنيسة.

يعتبر هذا العيد بمثابة عيد ميمد الكنيسة كجماعة مدعّوة 

للشهادة لقيامة الرّب يسوع من بين األموات بنعمة ودفع وقّوة 

 الّروح القدس.

هذا اإلمتمء بالّروح القدس تجلّى يومها في موهبة األلسنة وفي 

جرأة الّرسل على تحدّي كّل الصعوبات في سبيل الشهادة لقيامة 

 الرّب يسوع!

هذه الموهبة وهذه القّوة ما زالت مستمّرة في الكنيسة من خمل 

شهادة الكثير من أبنائها الّذين يتجّسد من خمله  اإليمان بالرّب 

عبر قّوة الّروح القدس الّذي ل  يترك المسيحيّين "يتامى" بل 

ا بعد يوم في حأن الكنيسة األّم وقّويه  بمحبّتها  يثبّته  يوم 

 كمعلّمة.

عيد العنصرة يدعونا لتجديد حياتنا بالّروح القدس فنمّجد 

بأعمالنا وأقوالنا أس  الثالوث األقدس، اآلب واإلبن والّروح 

   القدس من اآلن وكّل حياتنا، آمين.


