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FIFTH SUNDAY OF GLORIOUS RESURECTION

 يسوع يسلّم الرعاية لبطرس: ااألحد الخامس من زمن القيامة
Reading: (Ephesians 2:1-10) Gospel: (John 21:15-19)

Peter was well aware of his weakness. He did
not forget that a few days before, he had
denied Jesus three times in the high priest’s
court. His answer has nothing to do with his
presumptuous reaction at the last meal with
Jesus: “Even if I must die with you, no, I will
not deny you” Mt 26:35. Peter can only
respond humbly: “Lord, you know everything,
you know well that I love you”. It seems to
me that each one of us can only humbly repeat
Peter’s response, since we are so aware of the
weakness of our love for God.
We note that Jesus does not give any
instructions concerning the task entrusted to
Peter. He simply adds two things. The first is
that the mission he has entrusted to him is
difficult: to love the truth risks leading to
rejection, misunderstanding or even hatred
and, behind the image of those who lead Peter
to the place where he would not go, the
persecution that Jesus himself suffered, “If
they persecuted me, they will persecute you
too”, Jn 15:20.

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

SAJ “Manakeesh”

Sunday, May 26th, 2019
The Ladies will cook
Manakeesh on the SAJ.
Please come and join us!
Come join us in May 2019
every Monday, Wednesday and Friday
at 6:30 pm to pray the

Would you like to have the statue of Mary in your home for one week, (Sunday to Sunday)? If so, please sign your name on the sign-up sheet. With the statue in your home
you and your family can pray with her, ask her for her help, and share your responsibilities and problems with her.

“Next Sunday, May 26h, 2019”

(Romans 10:1-13) -

(Luke 24:36-48)

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

من أقوال »البطريرك مار نصرهللا بطرس
يوم تم تكريمه بمنحه ريشة ذهبية ،قال:
” من أين لي ،اليوم ،هذه الريشة الذهبية وأنا لم أفكر يوما بالذهب،
بل أمضيت حياتي ،واضعا نصب عيني ،وذاكرا في صميم وجداني ،عبارة
بداية الصوم ،ومسح جبيني بالرماد ،أنني تراب ،منه جبلت ،واليه أعود .
وقد جاهدت ،كل حياتي ،الستحق لقب الحقير الذي حمله أسالفنا ،السعيدو
الذكر ،فعاشوا بتواضع وكرامة ،وكرسوا ذاتهم للخدمة ،يقينا أن ملكوت هللا
ليس أكال وشربا ال ذهبا وال فضة،
ُولد المثلث الرحمات البطريرك مار نصرهللا بطططرص صط طيطر فطي ريط طون -
كسروان بتاريخ  15أيار  .1920فطي بطيطت عُطرل بطالطتطقطو  .والطده مطارون
ص ير ووالدته حنه فهد من غوسطا ،وله خمس شطقطيطقطاتت مطاتطيطال ،جطوهطرة،
أوديت ،لور ،ميالنه.
أت ّم دروسه االبتدائيّة والتكميليّة في مدرسة مار عبدا  -هرهريا في عرمطون -
كسروان ،ثم دروسه الثانوية في المدرسة اإلكليريكيّة البطريركيّة الطمطارونطيّطة
ي الطتطابطع لطلط طامطعطة
في غزير  -كسروان ،وفي المعطهطد اإلكطلطيطريطكطي الشطرقط ّ
اليسوعيّة ،حيث تابع دروسه ال لس يّة والالهوتيّة.
سيرته الكهنوتية :في  7أيّار  ،1950رقّي إلى درجة الكهنوت وعيّن خطادمطا
سر البطريركطيطة
سر أبرشيّة دمشق (صربا اليوم) وأمين ّ
لرعيّة ري ون وأمين ّ
الططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططارونططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططيّططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة
ُرقِّّي إلى الدرجة األسق يّة وع ِّيّن نائبا بطريركيّا في  16ت ّموز  .1961عيّن مدبرا بطريركيا ورئيسا لطلّط طنطة
التن يذيّة لم لس البطاركة واألساق ة الكاثوليك في لبنانت عام  1975ومطمطثطال لطرئطيطس مط طلطس الطبطططاركطة
صطة بطدعطادة الطنطاطر فطي الطحطق
الكاثوليك في لبنان لد كاريتاص لبنان سنةت  ،1977ومستشارا للّ نة الخطا ّ
ّ
لمنامة فرسان مالطة ذات السيادة.
القانوني الشرقي ومرشدا روحيا
بطريرك وكاردينالت انتخبه م لس المطارنة بطريركا فطي  19نطيطسطان ،1996وهطو الطبطططريطرك السطادص
والسبعون في سلسلة البطاركة الموارنة.
شغل منصب رئيس لم لس البطاركة واألساق ة الطكطاثطولطيطك فطي لطبطنطان  .وشطارك فطي  6مط طامطع عطامطة
لسينودوص األساق ة ،وفي جمعية سينودوص األساق ة الخاصة بلبنان ،وسينودص مسيحيّي الشطر األوسط .
وهو عضو مؤسّس لم لس بطاركة الشر الكاثوليكت عقد الم مع البطريركي الماروني سنة  2003وهطو
األول بعد الم مع اللبناني الذي انعقد سنة  .1736عين كرديناال في  26تشرين الثانطي  ،1994ثطم عضطوا
في الم لس الحبري لت سير النصوص التشريطعطيّطة وعضطوا فطي الطمط طلطس الطحطبطري لطراعطويطة الطخطدمطات
الصحية.
ّ
مؤلفاته وترجماته -ألفت من ينابيع اإلن يل ،وغطابطت وجطوه (جطزئطيطن) ،عطاطة األحطد ،رسطائطل الصطوم،
وكتابي رتبة العماد والزواج .له عّدة ترجماتت أهمهات يسوع حياة الن س ،يسوع المسيطح  ،بطاإلضطافطة إلطى
ترجمة عدد كبير من الرسائل البابوية واإلرشادات الرسولية .كتبت عنه عدة مطؤلط طات ت (قطريطق الطعطودة،
السادص والسبعون (جزآن) ،حارص الذاكرة ،ال يل حقا قام ،رحلة إلى أوستطرالطيطا ،صطوت الطراعطي .وقطام
األب أنطوان ضو واإلعالمي جورج عرب ب مع وتحقيق األعمال الكاملة للبطريرك ص ير.

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.

MASSES &CELEBRATIONS
SUNDAYS – 11:30 a.m.
Daily Mass (Monday, Wednesday and Friday) at 6:30 p.m.
BLESSED SACRAMENT ADORATION EVERY 1st FRIDAY
7:00 – 8:00 P.M.
CONFESSIONS
45 minutes before each mass; In case of emergency, contact the priest.
VISITING THE SICK
If you, or someone you know is ill, please contact the Priest and he will arrange to visit the sick.
BAPTISMS
Please contact the Priest at least two weeks prior to the baptism date.
MARRIAGES
Please contact the Priest a minimum of four months
in advance of the desired date of marriage.

