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Our Lady of Peace Parish 
Maronite Catholic Church 

كالغاري -رعيّة سيدة السالم   
 كنيسة كاثوليكيّة مارونيّة

 

Pastoral Team: 
Fr. Michel N. Kassas,  
Pastor 
 

Address: 
504-30th Avenue N.W. 
Calgary, AB T2M 2N6 
 
Phone: 
(403) 289 –8954 
 
Fax: 
(403) 284 –1202 
 
Website: 
www.maronitecalgary.com 
 
E-mail: 
info@maronitecalgary.com 
 
Rectory open: 
From Monday to Saturday 
10:00 a.m. to 3:00 p.m. 
 
Fr. Michel N. Kassas,  
Pastor 
 
AVAILABLE  
Tuesday and Thursday  
Without appointment from 
11:00 a.m. to 4:00 p.m.  

 

If Jesus, in this text of the Bible, says that sin 
against the Holy Spirit cannot be handed over 

in this world or the other, it is because this 
"non-remission" from sins, is linked to the 

"non-penitence", that is, to the radical refusal 
to convert. 

This means the refusal to turn to the sources 
of the Redemption, which nevertheless remain 
"always" open in the economy of salvation, in 
which the mission of the Holy Spirit is carried 

out. He has the infinite power to draw from 
these sources: «It is from my good that he 

receives», Jesus said. In this way he 
completes in human souls the work of the 

Redemption accomplished by Christ, sharing 
his fruits with them. 

Now blasphemy against the Holy Spirit is the 
sin committed by man who presumes and 

claims the "right" to persevere in evil - in any 
sin - and thereby refuses the Redemption.                 

JOHN PAUL II 

 األحد العاشر من زمن العنصرة: يسوع وبعل زبول
01th Sunday of Pentecost 
Reading: 0 Cor 02:0-00 

Gospel: St. Matthew 02:22-32 



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. 

 عيد انتقال سيدتنا مريم العذراء إلى السماء -آب  05

من أكثر األعياد قدماً ومحبة للعذراء مريم الكلية القداسة هو عيد انتقال العذراء لمجد 
السماوات بالنفس والجسد، أي بكامل كيانها البشري، بكامل شخصها. يُعد انتقال 

العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء عقيدة من أهم العقائد المسيحية حول العذراء 
في الكنيسة الكاثوليكية. والعقيدة معناها حقيقة إيمانية إلزامية. أشار نص سفر الرؤيا 
إلى مصير سيدتنا مريم العذراء، مصير مجد فائق الوصف ألنها متحدة بشكل كبير 
باالبن الذي تلقته باإليمان وولدته في الجسد، وقاسمت بالكمال مجده في السماوات. 
"ظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى 
رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا، حامل تصرخ من ألم المخاض... فوضعت ابناً 

(. إن 5؛ 2 – 1، 12ذكراً، وهو الذي سوف يرعى جميع األمم بعصاً من حديد" )رؤ 
عظمة مريم، أم هللا، الممتلئة نعمة، والخاضعة بالكامل لعمل الروح القدس، تعيش في سماء هللا بكامل كيانها، 

في ختام حياتها األرضية، قد نُِقلَْت  نفساً وجسداً. هكذا آمنت الكنيسة على مر العصور "أن أُمَّ هللا الطاهرة،
نفساً وجسداً إلى المجد السماوي". وهذا ما حدَّده البابا بيوس الثاني عشر في اليوم األول من شهر تشرين 

، سنة اليوبيل، عقيدةً إيمانية بشأن انتقال مريم المجيد إلى السماء، الذي يشيد به عيد اليوم. 1950الثاني عام 
فقال البابا حينها: "إنها لحقيقة إيمانية أوحى هللا بها، أن مريم والدة اإلله الدائمة البتولية والمنزهة عن كل 

عيب، بعد إتمامها مسيرة حياتها على األرض نُِقلَت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي". ويبيّن البابا أن هذا 
العيد "ال يذكر فقط أن الفساد لم ينْل من جسد مريم العذراء بل يذكر انتصارها على الموت أيضاً، وتمجيدها 

في السماء، على مثال ابنها وحيدها يسوع المسيح. أتى هذا االعتقاد في الكنيسة الكاثوليكية متوافقاً مع الرؤية 
المسيحية ألمومة مريم البتول اإللهية وقداستها وُحبل بها بال خطيئة. أوالً: بما أن أنها الوالدة المجيدة للمسيح 

مخلصنا وإلهنا واهب الخلود، فهو يهبها الحياة، وهي تشاركه إلى األبد في عدم فساد الجسد. فهي متحدة 
اتحاداً وثيقا بابنها اإللهي وشريكة معه في كل شيء. ثانياً: القديس جرمانس من القسطنطينية يرى أن جسد 
مريم البتول، والدة اإلله، نقل إلى السماء، ليس فقط بسبب أمومتها اإللهية، بل لقداسة خاصة شملت جسدها 
البتولي، فقال: "جسدك البتولي كلُه مقدٌس وكله عفيف ولكنه مسكن هلل. ولهذا فهو بعيد عن كل انحالل وال 

يعود إلى التراب". وأخيراً، اإلنسان يموت بسبب الخطيئة المتوارثة منذ آدم، وبصفة أن العذراء لم ترث هذه 
الخطيئة األصلية فهي بالتالي ال داعي لموتها. ومن هنا جاء تعليم الكنيسة الكاثوليكية "أن العذراء مريم، التي 
جنّبها هللا وصمات الخطيئة األصلية، والتي أكملت حياته األرضية، ُرفعت، بالنفس والجسد، إلى مجد السماء، 

وأعطاها الرب لتكون ملكة الكون، لتكون أكثر تطابقاً مع ابنه، رب األرباب، المنتصر على الخطيئة 
والموت"، فنالت المتيازاتها أال يمسَّها فساد القبر ونُقلت نفساً وجسداً إلى السماء حيث تجلس اآلن ملكة متألقة 

 عن يمين ابنها، ملك الدهور.

 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. 

العذراء تتوسط الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل في وقفة تذكارية. 

الجميع تحت قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، ويخرقه الروح 

بشكل حمامة تتوزع السنة ناٍر فوق الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها 

اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرّجة في العنصرات الالحقة في 

 االيقونوغرافيا المسيحية.

 األب عبدو بدوي



PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

““Next Sunday, August 18Next Sunday, August 18THTH, 2019”, 2019” 

(Ephesians 2: 07-22) - (Luke 09: 0 –10) 

You are all invited to gather every Friday at the Church hall.  
We start by thanking God in the Holy Mass at 6:31 pm 

 أقوال القديسين

 كن منصتًا هلل حينما تحضر القداس اإللهي. 
 اسهر على أفكارك وعلى حواسك. 

 كن في شعور اإلجالل والعبادة أمام الرب 
 واجعل نفسك بذلك مستحقًا لشركة جسده المقدس ودمه الكريم، 

 لتنال منه شفاء أوجاع نفسك. 

 
 

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. 

OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC 
PARISH OF CALGARY 

 
COLLECTION-

SUMMARY  
(AUGUST 04, 2019) 

 
“9TH SUNDAY OF 

PENTECOST” 
 

COLLECTION:  

$ 0155.35 



SUNDAY AUGUST 18, 2019 

HOLY MASS @11:30 AM FOLLOWED BY  

CANDLES PROCESSION  

1:00 PM TO 8:30 PM  

(SAJ, BBQ, DRINKS, MUSIC & BOUNCY CASTLE) 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

