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EASTER SUNDAY
أحد القيامة الكبير
Reading: (1Cor 15:12-26 ) Gospel: (St. Mark 16:1-8)

On this Easter morning, Mary Magdalene, John
and Peter ran to the open tomb. Let's follow
them. Let us also be the morning watchmen
who testify in this world that, despite
appearances that are sometimes contrary, Christ
is victorious, and that those who love him, who
believe and who hope in him share his victory,
from now on, and for eternity.
The risen Lord only asks to remove the stone
from our hearts; the stone that locks us into
darkness.
On this day we ask the Lord to make us
resurrected, witnesses of the Life He gives in
fullness. May he give us his strength and his joy
to reveal to the poorest the greatness of his love.
The risen Lord invites us to choose life and let
ourselves be invaded by the love of God. This is
how we can reverse the war, the violence, the
hate, the contempt of others. Let's not be afraid
of the forces of evil and death. God raised Jesus
from the dead and gives us the desire to live
resurrected with him.
Happy Easter to everyone!

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر مع حامالت الطيب والمالك
المتشح بياضاً .اعتمدناها ألنها أكثر واقعية وإنجيلية .أما الهبوط إلى
الجحيم فتأتي الحقا ً واستعملت في التقليد السرياني بعد القرن الثالث
عشر.
األب عبدو بدوي

حدث قيامة الربّ أصاب تالميذ الربّ بالّذهول ويصيب ك ّل من يتأ ّمل به بالذّهول أمام محبّة الخالق لنا
وغفرانه لنا وفهمه إلنسانيّتنا...
الروح على الصليب أضحى
فإن كنت تبحث عن الربّ يسوع في قبره فلن تجده هناك ...فهو منذ أسلم ّ
زمان ومكان :في ك ّل عمل محبّة ،في ك ّل عمل غفران ،في ك ّل فعل تواضع ،في ك ّل صالة،
حاضرا في ك ّل
ً
ٍ
مكان يُذكر أسمه أو يمجّد فيه مع أبيه وروحه القدّوس...
في ك ّل عبادة ،في ك ّل
ٍ
قرر أن يجعله سيّدًا على حياته وتاريخه
مرة واحدة ولكنّه يقوم في حياة ك ّل َمن ّ
ي ،قام ربّنا ّ
بالمعنى التّاريخ ّ
عبر اإلتّحاد الدّائم به في الصالة وفي األسرار المقدّسة...
والشر أو ما بين "الصحيح" و"الخطأ" ...إنّها أحيانًا كتابٌ مفتو ٌح على خيارات قد يؤدّي
ليست الحياة دو ًما صراعًا ما بين الخير
ّ
قصير في الوقت والحقيقة!
حلم طويل بأحداثه ولكنّه
ٌ
البعض منها إلى مواقف تصيبك بالهول بين أن تصدّقها أو أن تعتبر ذاتك في ٍ
فمن كان ميتًا بخطاياه وعاداته وضعفه ،اليوم هو الوقت المناسب ليضع داخل قبر يسوع ك ّل ما يبعده عنه ويرافق الربّ في
مسيرة الكنيسة وفي مه ّمة الكرازة بقيامة المسيح وبغلبته على الموت واأللم واليأس...
لم يعاتب الربّ خاطئًا ألنّه خاطئ بل كان على الدّوام ينتظره من بعيد ،كاألب المحبّ في مثل اإلبن الشاطر ،ومستعدٌّ ان يشفيه
ولو في الخفاء ،كالمنزوفة ،وأن يستجيب لدعائه كما حصل مع األعمى وأن يقدِّّر صمته المتألّم كالمخلّع...
هو نفسه اليوم يناديك لتأتي إليه ويض ّمك بحبّه ...ال يريدك أن تكثر الكالم أو اإلعتذارات أو التبريرات  ...بل تعال فقط إليه وضع
في قبره ما يعيقك عن أن تتمتّع بهذا القدر من المحبّة!
برمزيّة جميلة ،نأخذ من القبر بركةً من ّ
ّ
وكأن الربّ أخذ مع ورودنا أرواحنا
الزهور التي وضعناها في يوم الجمعة العظيمة
ّ
معطرة بعطر القيامة...
الخاطئة وردّها إلينا نقيّة ،مقدّسةً و
وبرمزيّة أخرى ،نضع على الصليب الفارغ وشا ًحا أبيض ،عالمةً على قيامة الربّ فنستخدم لفائف الكفن (عالمة الموت) و
الصليب (عالمة اآلالم) لنعلن قيامة مخلّصنا...
الروحيّة أو يتعبك وتدعوه صليبك؟!
فما هو الّذي ما زال يكفّن حياتك ّ
تعال وقدّمه للربّ وأعلن بملء الصوت :المسيح قام! حقًّا قام! ...وفي حياتي تحديدًا قام!

NEW SUNDAY

“

)Reading (2 Corinthians 5:11-21) - Gospel (John 20:26-31

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
PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY
IN YOUR WILL

OUR LADY OF PEACE
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY
DONATIONS SUMMARY (APRIL 14, 2019)
“HOSANNA SUNDAY”
COLLECTION: TBA
FRIDAYS TIME: 6:30 P.M.
February 15 – 1st class
March 8, March 15, March 29, April 12, April 26
May 10 – Last class
MAY 31 – REHEARSAL
SATURDAY JUNE 1ST – FIRST COMMUNION
Sunday June 2 @ 11:30 – I would love if all children could be at
Church so they can all sit together and take part in communion together

أقوال القديسين
 لقد تحول القبر كما إلى سماء تشتهي المالئكة.المالئكة كن في داخل القبر وخارجه أيضًا
 ال يسكنها سوى الموتى،أن تقطن فيه بعد أن كانت القبور في نظر الناموس تمثل نجاسة
 ويحتاج إلى،سا
ً قبرا يصير دن
ً  ومن يلمس.والمصابون بالبرص أو بهم األرواح شريرة
حوله إلى موضع
ّ  وكأن دخول السيد المسيح إلى القبر نزع عنه دنسه وبقيامته.تطهير
.الحي الذي قام فيه
 ويتمتعوا ببركة، يشتهي المؤمنون في العالم كله أن يلتقوا فيه،بركة
ّ
القديس أغسطينوس

MASS INTENTIONS
Sunday, May 5th, 2019: 1 Year Memorial Mass for the Late Suhail Alain
Sunday, May 12th, 2019: 40 Memorial Mass for the Late Mountaha Touma
Sunday, May 19th, 2019: 40 Memorial Mas for the Late Elias El Khoury
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.

