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From Monday to Saturday 
10:00 a.m. to 3:00 p.m. 
 

 

Tuesday and Thursday  
Without appointment from 
11:00 a.m. to 4:00 p.m.  

 

Consecration of the Church Sunday  

 أحد تقديس البيعة

– 11:30 A.M. 
 

Daily Mass (Monday, Wednesday and Friday 
at 6:30 p.m.). 

 

EVERY FIRST FRIDAY 7:00 – 8:00 P.M. 
 

45 minutes before each mass 
In case of emergency, contact the priest. 

 

If you, or someone you know is ill, please 
contact Fr. Michel and he will   arrange to 

visit the sick. 
 

Please contact Fr. Michel at least two weeks 
prior to the baptism date. 

 

Please contact Fr. Michel a minimum of four 
months in advance of the  desired date of 

marriage. 



November 11, 2018 

Reading (Hebrews 9:11-15) * Gospel ( John 10:22-42 ) 

If your child will be receiving their First 
Holy Communion this year, please take the  

at the back of the church. Fill it and 
return it to the Rectory 

Reading (Hebrews 9:1-12 )   
Gospel (Matthew 16:13-20) 

 

We welcome all parishioners back for another year of cooperation 
and prosperity in our Lord, Jesus Christ.  Our Lady of Peace pastor 

and parishioners would like to welcome all visitors and families who 
are new to the parish family. 

يحكى أنه كان هناك ثالثة رجال يفكرون كثيراً في كيفية حماية 

لسانهم من الزلل, و كيف يضمنون صواب كلماتهم و تأثيرها. و 

بينما هم يفكرون، أقبل عليهم مالك من السماء قائالً: "لقد سر هللا 

بكم و أنتم تفكرون في أمر كهذا و أرسلني ألرى ماذا يطلب كل 

واحد منكم". ثم اتجه المالك إلى األول بسؤاله: "ماذا تريد أن 

يعطيك هللا؟" فأجاب األول: إني أخطئ كثيراً في كالمى، لذلك أريد 

فماً مغلقاً. أعرف إني سوف أخسر الكثير من الكالم الجيد الذى يمكن أن أقوله، لكنى سأضمن إني لن أخطئ 

في الكالم." و هكذا فعل له المالك، فأعطاه فماً مغلقاً ال ينطق، فعاش طول عمره أخرساً، ال يخطئ في الكالم، 

و لكنه ال يتكلم أيضاً بما يفيد. ثم اتجه المالك إلى الثاني بذات السؤال: فجاوبه قائالً: "أعطني ذهناً متقداً 

بالذكاء، و بذلك سوف يقي ذكاء ذهني لساني من الزلل، و سأعرف أن أميز بين المفيد و المضر من الكالم" و 

كان له هذا فأعطاه المالك ذهناً متقداً بالذكاء، و كان يميز بين المفيد من الكالم و الضار بذلك الذهن المتقد 

ذكاًء، إال أن مشاعره و أحاسيسه كانت تغلبه أحياناً، فينطق بما ال يريد أن ينطق، و يقول ما يعرف أنه ضار، 

لقد كان ذهنه يميز بين المفيد و الضار، أما إرادته كانت تغلبه أحياناً. و أخيراً جاء المالك للثالث بذات السؤال, 

لم يجيب الثالث على الفور و لكنه فتح الكتاب المقدس على إنجيل القديس متى و االصحاح الثاني عشر عدد 

و قرأ بصوت عالي " فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان" ثم بدأ يوجه كالمه للمالك قائالً: "أعطني قلباً ....  34

أعطني قلباً مرضياً لدى هللا." و بذلك لن أخشى الزلل في الكالم, و لن أفكر كثيراً قبل أن أنطق. فقلبي الطاهر 

سيضمن لي أن أخرج كلمات نقية في وقتها الصحيح." و قد أعطاه المالك ما طلبه, فعاش سعيداً هانئاً. و يحكى 

أن ذلك الشخص لم يخطئ في كالمه أبداً، بل كان كل كالمه كالم حكمة، و كان بلسم لكل متألم، و تشجيع لكل 

ضعيف، و قد كانت أحلى كلماته تلك التي يترنم بها، هي تلك التي يقرأها في الكتاب المقدس. فكان في كل 

صباح تجده يترنم قائالً: " قلباً نقياً أخلق في يا هللا و روحاً مستقيماً جدد في أحشائي". فأطلب من هللا اآلن : 

"أعطني قلباً". خطورة اللسان هي ان خطاياه نابعة من القلب. فالقلب الطاهر ال يلفظ سوى ألفاظ طاهرة. أما ما 

في القلب من خطايا, فهذه يكشفها اللسان. ولهذا يعرفون طبيعة اإلنسان من الفاظه, فلغته تظهره. "فوق كل 

 تحفظ إحفظ قلبك ألن منه مخارج الحياة"



www.maronitecalgary.com 

If you are new to our parish, or have not yet been registered 
in our Parish, please submit a registration form and drop it 

off in the Rectory office. 

OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 
 
DONATIONS SUMMARY (October 28, 2018) 
7th SUNDAY OF THE HOLY CROSS  SEASON  

COLLECTION: $1085.5 

When the building of a new church begins, it is desira-
ble to celebrate a rite to ask God’s blessing for the suc-
cess of the work and to remind the people that the 
structure built of stone will be a visible sign of the liv-
ing Church, God’s building that is formed of the peo-
ple 

themselves. In accordance with liturgical tradition, this 
rite consists of the blessing of the site of the 

new church and the blessing and laying of the founda-
tion stone. When there is to be no foundation stone be-
cause of the particular architecture of the building, the 
rite of the blessing of the site of the new church should 
still be celebrated in order to dedicate the 

beginning of the work of God. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


Day 6: Paul the Archbishop of Constantinople, 
Day 7: Yaroon his companions, martyrs & Saint Leonardos. 

Day 8: St. Michael the Archangel 

Day 9: St (female) Matroona. 

Day 10: Mart Mora. 

Day 11: Mar Minas & his companions. Saint Martinos. 

Day 12: Theodor, confessor & John the merciful,  

Patriarch of Alexandria. 

The Pope and many other religious leaders have called on 
this World Day to be 3rd Sunday of November of each year 

in which we all pray for the lost and the suffering. The 
Mass of 2018 will be held ON SUNDAY, November 18th, 
2018 at 11:30 a.m. at the Maronite Catholic Parish of Cal-

gary in coordination with YASA Alberta. 

As every year Our Lady of Peace prepares a 
Christmas party for the children. The success of 

the party is dependent on the generosity of its pa-
rishioners. Now is the time to start donating 

money or gifts 

You are all invited to gather every Friday at the Church 
hall. We start by thanking God in the Holy Mass at 6:30 pm 


