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HOSANNA SUNDAY 

 أحد الشعانين
Reading: (Ph 1:1-13) Gospel: (St John 12:12-22) 

"A great crowd, says the gospel, took branches and 
went out to meet him" 

The crowd carried palms and olive branches: The 
palm expressing victory; the olive tree, peace. Let us 
go to meet Jesus by paying tribute to his strength and 

tenderness, offering him, at the same time, our 
victories and our peace: our victories over ourselves 
and over sin-which are in fact his victories and our 
inner peace that flows from His peace. "People laid 

their coats on the way." By example of the inhabitants 
of Jerusalem, let us throw our clothes at the feet of 
Jesus, throw at our feet everything that sticks to our 

skin: our possessions, our bad habits, our false 
security, our false appearances, our external goods, 
and above all, our ideas, our desires, our feelings. 

May the triumphant King deliver us from it. May all 
that is precious to Him be submitted to him and 

offered. 
On this Palm Sunday, let's meet the coming King ... 
Let us rejoice and exalt Him. Like the branches of 

palms and olive trees, let us raise our voices to him in 
praise. Let us implore Him by shouting to Him our 

"Hosanna": "Save us, we beg you! 
Thank you, save us! Thanks, free us! "Hosanna ... 
Blessed is he who comes in the name of the Lord". 

Amen 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

أمام بوابة أورشليم، الشيوخ واقفون واألطفال يفرشون األرض بثيابهم 

وبالسعف واألغصان يستقبلون الملك العظيم راكباً على جحٍش إبن آتان، ومن 

ورائه الرسل. هذا الموضوع تقليدي أيضاً ونجده في معظم اإليقونوغرافيات 

 شرقاً وغرباً. تبقى بساطة التأليف بما قّل ودّل هي السائدة في أيقونتنا هذه.

 األب عبدو بدوي

سار أحد الملوك متخفيًا... وتجاوز حدود المدينة حتى وصل إلى غابة... رأى حطابًا فقيًرا وزوجته 

 يتحدثان بصوت مسموع وهما يقطعان إحدى األشجار... 

قالت الزوجة: "إن أمنا حواء كانت مخطئة جدًا حين أكلت من الفاكهة المحرمة ولو أنها أطاعت ما أمر  -

 هللا به ما كنا اآلن نشقى ونتعب في هذه الدنيا".

فقال الزوج: "إن حواء قد أخطأت حقًا ولكن أبانا آدم كان يجب أن يكون عاقًًل فًل يخضع إلرادتها ويأخذ  -

 منها الثمرة. ولو إنني كنت مكانه واردتي أنِت أن افعل ما فعل ادم لما خضعت لكي وال نفذت كًلمك".

عندئذ اقترب منهما الملك وقال لهما: "يظهر لي أن عملكما هنا متعب وشاق جدًا"، فقاال االثنان: "نعم يا 

سيدي، فنحن نعمل طوال النهار ونتعب كثيرا حتى نحصل على لقمة العيش". فطلب منهما الملك أن يتبعاه ووعدهما أن 

 يساعدهما حتى ال يحتاجا إلى عمل واسكنهما قصره وكان يقدم لهما األطعمة الجميلة المنظر...

غير أن الملك أمر أن يوضع دائًما على المائدة طبق ُمغَطَّى، ولم يسمح لهما بكشف غطائه. واشتاقت الزوجة أن تعرف ما 

يحتويه هذا الطبق المغطى ودخلت مع زوجها المطعم ذات يوم وامتنعت عن تناول الطعام. ورآها زوجها حزينة مهمومة 

 فسألها عن السبب فقالت "أريد أن تكشف عن هذا الطبق غطاءه لنرى ما فيه"...

 فقال الزوج: "إن هذا مخالف ألوامر الملك".

لكن الزوجة ازدادت اشتياقًا يوًما بعد يوم لمعرفة سر الطبق الُمّغطَّى، حتى أنها هددت زوجها بقتل نفسها إذا هو لم يحقق 

 طلبها! فلم يقدر الزوج أن يقاوم إرادتها، فكشف غطاءه فقفز منه فأر واختفى في جحر بإحدى أركان الغرفة.

 و في تلك اللحظة ظهر الملك وسألهما عن الفأر..

 فقال الرجل: "يا سيدي لقد أرادت زوجتي أن ترى ما في الوعاء فرفعت الغطاء فقفز الفأر واختفى"..

فقال الملك: "أيها المسكين، ألم تكن وأنت في الغابة تلوم آدم ألنه نَفَّذ إرادة حواء...؟! فلماذا وقعت في نفس الغلطة..؟؟!! وقال 

للمرأة: "وأنِت لقد كان أمامك كل ألوان الطعام الشهي، فلماذا طمعت في كشف الغطاء..؟! وهل تَِقل غلطتك عن غلطة 

 حواء..؟! ارجعا إذًا إلى عملكما الشاق في الغابة وال تلوما آدم وحواء مرة أخرى"...

 "طوبى لمن انصرف عن عيوب الناس لينظر إلى عيوب نفسه".

““  
SUNDAY OF THE GLORIOUS RESURRECTION 

Reading (1 Corinthians 15:12-26) -  Gospel (Mark 16:1-8) 

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 



If you would like to be one of the 12 men needed for the Washing of 

the Feet on Thursday, April  18th, 2019. Please sign your name on 

the sign up sheet at the back of the church prior to April 14th, 2019 

كل ما تقوله عن أخيك من ورائه وال تستطيع أن تقوله أمامه هو نميمة ومذمة، 

 وكل اهتماٍم ال يؤدي إلى صالح العبادة هو اهتمام دنيوي

 )القديس مرقس الناسك( 

OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 
 
DONATIONS SUMMARY (APRIL 07, 2019) 
“Sixth Sunday of the Man who was Blind” 

COLLECTION: TBA 

We welcome all parishioners back for another year of cooperation and prosper-

ity 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. 

   أقوال القديسين



 + + 

 Passion Monday April the 15th, 2019 
 Holy Mass + Stations of the Cross at 6:30 p.m. 

 قداس ودرب الصليب 
 

 Passion Tuesday April the 16th, 2019 
Holy Mass + Stations of the Cross at 6:30 p.m. 

 الصليبودرب  قداس 
 

Passion Wednesday April the 17th, 2019 
 Holy Mass + Rite of the Lamp at 6:30 p.m. 

 قداس ورتبة القنديل
 

Thursday of the Mysteries April the 18th, 2018 
Washing of the feet at 6:30 p.m. 

 قداس ورتبة الغسل 
 

Great Friday of the Crucifixion April the 19th, 2019 
Signing of the Chalice at 10:00 a.m. 

 قداس السابق تقديسه 
 

 دفن المسيح رتبة 
 

Great Saturday of the Light April the 20th, 2019 
Prayer of Forgiveness at 12:00 Noon 

 صالة الغفران 
 

Great Sunday of the Resurrection April the 21st, 2019 
HOLY MASS OF RESURRECTION AT 11:30 A.M. 

  القيامة قداس 
 

Monday April the 22nd, 2019 

 .Holy Mass at 6:30 p.m قداس تهنئة العذراء


