
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 21 août 2022 

PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

 إيمان المرأة الكنعانيّة :األحد الثاني عشر من زمن العنصرة

12e Dimanche de la Pentecôte 

Épîtres : Eph 3:1-13 

Évangile: St Mt 15:21-28  

https://.paroissestjeanlapotre.ca 

 La Cananéenne est l’une des figures les 

plus sympathiques de la Bible. Elle est la seule 

personne, dans les quatre évangiles, à gagner un 

argument avec Jésus. 

Mathieu nous présente une mère qui ferait n’im-

porte quoi pour obtenir la guérison de sa fille et 

qui intercèdera avec insistance auprès de Jésus 

pour son enfant. Elle sait que la vie peut être 

changée même par une petite supplication adres-

sée au cœur de Jésus. Elle vient chercher 

quelque chose non pour elle-même, mais pour 

une autre. Combien puissante est la prière 

d’intercession ! Elle connaît la puissance et la 

miséricorde de Jésus Christ. Elle croit en lui. Sa 

demande est accordée. 

Jésus, Seigneur, entends nos prières d’interces-

sion pour ceux que nous aimons. Protèges notre 

LIBAN. Guéris nos malades, réconforte ceux 

qui sont en deuil, réconcilie-nous avec ceux qui 

nous ont blessés ou que nous avons heurtés. Par-

donne-nous nos péchés et aide-nous à grandir 

dans la foi et la connaissance de toi. 

«Seigneur, que ta volonté soit faite».  





Horaire hebdomadaire des Messes  

 

Samedi 20 août 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Paroissiens. 

  

Dimanche 21 août 2022 

 

11h00 Messe à l’intention des Paroissiens. 

 

18h00 Messe et rite de l’encens a l’intention de 

Souad Kazan Osko pour 40 jours offerte de sa fille 

Danielle et sa Famille. 

  

Jeudi 25 août 2022 

18h00 Chapelet 

18h30 Messe à l’intention des Malades.  

19h30 adoration avec confession 

  

 Vendredi 26 août 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe. 

GRAND MERCI 

les quêtes de la semaine dernière: 

649.00$ 



 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 

• A partir de septembre 2022 la messe de ven-

dredi soir sera bi-langue français et Arabe.   

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

يجد نفسه مستعد للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية الرجاء 

 االتصال بمكتب الرعية.

، 2022أيلول  25نهار األحد تحتفل رعيتنا بعيدها السنوي  •

 وللمناسبة يتم التحضير لبعض النشاطات. 

الرعية هي األم التي تهتم بأبنائها وتحتضنهم، وألجل  •

الرجاء االتصال خدمتكم بشكل أفضل في كل المناسبات 

وأخذ التوجيهات الضرورية وإلتنسيق معها في  بالرعية أوال

االفراح واالحزان، قبل أي حجز او اقامة اي التزام أخر. 

514 437 7755 





 

إذهبي إيمانك خلّصك    » »     

هذا األحد يرّكز على ثمر الرسالة اإلنجيللليّلة إللى اللوثلنليّليلن، فلي  

إيمان المرأة الكنعانيّة المطلق بيسوع! فاستجاب الرّب إليمانها العليليلم، 

وشفى ابنتها في الحال، وقال لها كلمة لم يقُلها ألحد سواهلا  فللليلكلن لل   

  .»كما تريدين!

، أي » األمللم« يللخللاطللب الللرسللول   ): 13-3/1الرررسررالررة  ا  

المسيحيّين المهتدين من الوثنيّين، مرّكًزا على نعمة الرسالة إللى األملم، 

َل فيها لبولس  دور هاّم جدًّا. والمقلصلود بلالسلّر،  » رسول األمم« وقد ُجع 

هنا، هو قصد هللا األزلّي، وتصميمه الخالصّي للبشر، اللذي هلهلر فلي 

شخص المسيح يسوع، ثّم في الكنيسة، بتبشير الرسل. وجوهر هذا السّر 

هو دعوة الشعوب الوثنيّة كلّها إلى الخالص، ومصلاللحلتلهلا مل  شلعلب 

التوراة، واتّحادها معه فلي جسلد سلّرّي واحلد. إّن ربل  هلذا اللرسلاللة 

  بإنجيل األحد، واضح ومباشر.

إّن انصلرا  يسلوع إللى نلواحلي ):  28-15/21اإلنجير   مرتر  

صور وصيدا هي دعوة لجمي  األمم إلى اللملللكلوت. أّملا رفلض يسلوع 

للم أُرَسلل « ؛ ثانيًا، أجاب تالمليلذا  » لم يجبها بكلمة« ثالث مّرات  أّوالً  

ال يلحلسلن « ؛ ثالثًا، أجابلهلا  » إالَّ إلى الخرا  الضالَّة من بيت اسرائيل!

ال يلملكلن فلهلُمله إالّ  »... أن يؤخذ خبز البنين، ويُلقى إلى جراء الكلالب

امتحانًا إليمان تل  األّم الوثنيّة، وداللةً على أّن الخالص يبلدأ بلالليلهلود، 

ثّم يعّم العالم، ومثاالً لتالميذا لكي يذهبوا إلى العالم الوثلنلّي، بلعلد ملوتله 

وقيامته. وهذا الفهم يستند إلى تخفيف المثل اليهودّي، الذي يلعلدّ الليلهلود 

جلراء « ، أّملا يسلوع فلقلال للهلا » كلالبًلا« والشعوب الوثنيّة  » أبناء هللا« 

عييم إيلملانل ! « ؛ ويستند أيًضا إلى كلمة يسوع الفريدة للمرأة  » الكالب

، وإلى شفاء ابنتها من تل  الساعة! ثّم إّن الكلالم » فليكن ل  كما تريدين!

هو دعوة العالم اللوثلنلّي إللى اللملشلاركلة فلي ولليلملة  »خبز البنين«عن 

 اإلفخرستيّا الخالصيّة.



في رحلة بين جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا إلى لندن بإنجلترا. وفي مقاعد الدرجة 

السياحية كانت هناك امرأة بيضاء تبلغ من العمر حوالي الخمسين تجلس بجانب 

رجل أسود.. وكان من الواضح أنها كانت متضايقة جداً من هذا الوض ، لذل  

وقالت لها )من الواضح أن  ال ترين الوض  الذي أنا فيه، لقد  استدعت المضيفة

أجلستموني بجانب رجل أسود، وأنا ال أوافق أن أكون بجانب شخص مقر  . 

 يجب أن توفروا لي مقعداً بديالً(.

قالت لها المضيفة )اهدئي يا سيدتي، كل المقاعد في هذا الرحلة ممتلئة تقريباً، 

لكن دعيني أبحث عن مقعد خال( ! غابت المضيفة لعدة دقائق ثم عادت وقالت 

لها )سيدتي، كما قلت ل ، لم أجد مقعداً واحداً خالياً في كل الدرجة السياحية. لذل  

أبلغت الكابتن فأخبرني أنه ال توجد أيضاً أي مقاعد شاغرة في درجة رجال 

األعمال. لكن يوجد مقعد واحد خال في الدرجة األولى الممتازة( وقبل أن تقول 

السيدة أي شيء، أكملت المضيفة كالمها )ليس من المعتاد في شركتنا أن نسمح 

لراكب من الدرجة السياحية أن يجلس في الدرجة األولى الممتازة. لكن وفقاً لهذا 

اليرو  االستثنائية فإن الكابتن يشعر أنه من غير الالئق أن نرغم أحداً أن يجلس 

والتفتت المضيفة نحو الرجل األسود … ( بجانب شخص مقر  لهذا الحد، لذل 

وقالت )سيدي، هل يمكن  أن تحمل حقيبت  اليدوية وتتبعني، فهناك مقعد ينتيرك 

في الدرجة األولى الممتازة(  في هذا اللحية وقف الركاب المذهولين الذين كانوا 

يتابعون الموقف منذ بدايته وصفقوا بحرارة للمضيفه لتأديبها الغير مباشر للسيدة 

 البيضاء. 

 

يختلف مقياس البشر عن مقياس هللا.. فالبشر ينظرون بأعين ناقضة تصنّف 

األجناس حسب سيادة الغالبية الت  تمتلك المواهب والقدرات..أما هللا فينظر إل  

 األعماق مميًزا نقاء القلب الداخل  ال بياض البشرة الظاهر..

 

 قصة روحية



 
“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


 

 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"
هذا األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. العذراء  

تتوس  الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل في وقفة تذكارية. الجمي  تحت 

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

السنة ناٍر فوق الرؤوس. هذا العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال 

 دائرية ومدرّجة في العنصرات الالحقة في االيقونوغرافيا 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 milieu des 

apôtres a les mains ouvertes pour recevoir et 

donner. Autour d’elle se tiennent les apôtres 

comme dans la représentation commémora-

tive. Tous sont sous la voû te céleste surmontée 

par les plantes du paradis. Elle est transpercée 

par la colombe de l’Esprit qui se divise en des 

langues de feu sur les têtes. Cette Pentecôte 

unique sera remplacée plus tard par des pente-

côtes en ronde ou gradins 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. 



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

 شهر آب

   :الشهداء المكابييناليوم األول
   :القديس اسطفانوس أول الشهداءاليوم الثاني
   :داود النبياليوم الثالث
   :القديس دومينيكوساليوم الرابع

   :القديس خريستوفانوس والقديس لويس دي غونزاغااليوم الخامس
   :تذكار تجلي الرباليوم السادس
   :ضوميط الشهيداليوم السابع
   :البابا سيكستوس الثاني الشهيد والقديس موروناليوم الثامن
   :ماتيا الرسولاليوم التاسع
   :لورنسيوس الشهيداليوم العاشر

   :الشهيدين يوستوس وبستور والقديس أوديوساليوم الحادي عشر
   :الشهيدين انيكاتوس وفوتيوساليوم الثاني عشر
   :كالرا البتولاليوم الثالث عشر
   :القديس مركلّس والنبي ميخااليوم الرابع عشر

   :تذكار انتقال السيدة العذراءاليوم الخامس عشر
   :القديس روكزاليوم السادس عشر
   :الشهيد ميرون الكاهناليوم السابع عشر
   :تذكار رسالة أبجر الملك الى السيد المسيحاليوم الثامن عشر
   :القديس اندراوس ورفاقه الشهداءاليوم التاسع عشر

   :القديس برنردوساليوم العشرين
   :صموئيل النبي والشهيدة فاسا وأوالدهااليوم الحادي والعشرون
   :الشهيد سيمفوريانوساليوم الثاني والعشرون
   :البارة انتوسا واثناسيوس األسقف الشهيداليوم الثالث والعشرون
   :الشهيد افتيخيوساليوم الرابع والعشرون

   :القديس تيطس تلميذ بولس الرسول وأسقف كريتاليوم الخامس والعشرون
   :القديس زافيرينوس البابا وتذكار الشهيد ادريانوساليوم السادس والعشرون
   :األنبا بيمين الناسكاليوم السابع والعشرون
   :القديس موسى الحبشياليوم الثامن والعشرون
   :قطع رأس يوحنااليوم التاسع والعشرون

   :الشهيد فيليكوساليوم الثالثون
   :القديس ايجيديوساليوم 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 شرب 
 اإلمتحان

كم من الصعب أن تسم  أحدًا ينعت  بوصٍف يُسيء إلى شخص  وتقبله بروحٍ مسالم وأنت تداف  عن 

 قضيّت ، وكم من األصعب أن تسمعه من فم  شخٍص تعيرا كّل التقدير واالحترام؟

 فكيف إذا كان ذل  من فم  يسوع الّذي ما لب س بشريتنا إالّ لندرك سّرا فينا؟

تل  المرأة الكنعانية فعلتها، قبلتها بكّل شجاعة وأردفت بالتأكيد على ما قاله وترجمت إيمانها وشجاعتها 

 .)30-24: 7باإللحاح والثقة بقدرته في حصولها على طلب شفاء ابنتها )مر 

إمتحان لم يكن في الحسبان بل وليد اللحية الحاسمة، وكان النجاح باهًرا حمل أمثولة في اإليمان 

 .الراسخ بفضل إستنارة القلب وتفتّح البصيرة وإرادة العقل الواعي

وبعد ألفّي عام على تجّسد يسوع المسيح، أما زلنا نتردّد في إيماننا بقدرة هللا على شفاء النفس  اليوم،

والجسد؟ دور الروح القدس وعمله فينا كمرشٍد وملهٍم وُمعٍَز وبارقلي ... أليس غائبًا عن "سمعنا" ونحن 

 غير متنبّهين لذل ؟

أما زلنا نقف بعيدًا عن مائدة الرب اإلفخارستيّة ونطرح الكثير من األسئلة حولها، م  العلم أنّنا من 

األبناء بالمعموديّة بيسوع، فال نُقب ل إليها رغم أنّنا مدعّوين لنتشارك فيها خبز الخالص م  الجماعة، 

 ونشكر صاحب الوليمة؟

 .""ليش مين منّا ما بيآمن بـ هللا؟-من جهة نردّ بقّوة  

لنا عن الموضوع، لكنّه ال يكفي إن لم يكن هذا اإليمان ُمعاًشا من الداخل  عبارةٌ جميلةٌ نردّدها كلّما سؤ 

ليطب  تفكيرنا وأعمالنا، كالمنا وحركاتنا بالكامل، يطب  كياننا كلّه فيحّول حياتنا إلى فعل إيماٍن واضحٍ 

 .شفّا  ليس فيه ال تزلٍّف وال تصنّ 

من جهة أخرى، أما زال الكثير منّا يهمل اإلعترا  بضعفه أمام هللا بشخص الكاهن، فيتجنّب سّر 

 :المصالحة والتوبة بحّجة نقاوة ضميرا ونيّته الصافية؟ وغالبًا ما يكون الجواب حاضًرا بشقّيه

شو عم أعمل خطايا، ال عم أقتل وال عم أزني!" وكأنّي بذل  أعلن أمام الجماعة جهلي لمفهوم " -1

 .الخطيئة وهو كّل فعٍل أرتكبه ضدّ الحّب، حّب هللا بأقانيمه الثالث

ليش بدّي أحكي للكاهن شو في عندي، بعتر  مباشرة الهلل". وهنا أكون قد نسفت كّل كلمة قالها " -2

 .يسوع وكّل وصيّة حّملها للرسل والكنيسة من خالل العشاء السّري وحتّى ما بعد القيامة

 :أّما األسباب فمختلفة منها

 .الخو  من كشف ما هو مستوٌر في حياتنا الشخصية -1

م  إحترامي الشديد، وعذًرا من كّل من يقرأني، كبرياؤنا الّذي ال ندرك أنّه هذا هو أسمه، هو من  -2

يمحي الفعل والرغبة في التواض  لقبول ضعفنا وقبول الذات على ما هي بسوئها وخيرها، ويحثنا 

 .للتحديق واإلشارة فق  إلى النقاط السوداء عند اآلخرين دون أن نرى بُقَعنا الُميل مة الخاّصة

إذًا، َمن منّا ليس بحاجة حتى إلى الفتات الروحي الّذي ال نلتفت صوبه ولو بطر  أعيننا. كلّنا بحاجة 

إلى إمتحان أنفسنا ونحن نتأّمل في ذكاء وإيمان وشجاعة وتواض  تل  المرأة الكنعانيّة.  مترجمين 

 .إيماننا بطرد كّل آلهٍة شخصيّة تبنّيناها من العالم وخبّأناها في حياتنا

بسؤال  UPDATE وكما الكمبيوتر، ولكي نبقى على تواصٍل صحيح ودائم م  هللا، لنتب  طريقة الـ

  :الذات م  اإلستعداد بالصالة

ساعة؟ أّي صنٍم يختبئ فيَّ ولم أكتشفه بعد ألظهره وأكسره؟   24كيف سأعيش اليوم خالل مسيرة الـ 

   ماذا ينقص من زادي لهذا اليوم ألقتنيه؟


