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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.  

 

Christ the Sower. God is never static. 
There is not a moment when God does 

not work to bring me closer to Him. 
Christ constantly sows his words in my 
heart. The inspirations, the lights, the 

teachings and the good examples that I 
see in others represent the Lord’s 

continual effort to make me bear fruit of 
holiness. The seed that God places in 

my soul has the power to grow of itself 
and bear much fruit. All I have to do is 

give her room to grow up. 

Father, cultivate the land of our hearts 
and our stories so that we may be well 

disposed to receive in us the divine 
presence of your Son. May we know 

how to receive with gratitude the seed of 
his Word so that it may bear within us 

the fruit of eternal life. 

 األحد الثالث عشر من زمن العنصرة: مثل الزارع
Reading: 1 Corinthians 1 3:1-11 

Gospel: St Luke 8:1-15 



 “ قصة روحية”

 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

الخصائص: تركيبة عجيبة اندهش منها كثيرون، وقد ال يصدقها العقل البشري، اكتشاف جديد وقديم لعالج األمراض 

 المستعصية، تركيبته نافعة للكبار والصغار، للرجال والنساء، في كل زمان ومكان.

دواعي اإلستعمال: يستخدم هذا الدواء للتخلص من األعراض و األمراض التالية: الشعور باليأس, الكآبة، اإلحساس بالفشل، 

الحزن الشديد والدموع الغزيرة والمحبوسة، إنحناء النفس تحت ضغوط الحياة، الشعور بالتعب جراء األحمال الثقيلة، القلق و 

األرق، وخز الضمير وعقدة الذنب، قُصر البصيرة وفقدانها، عدم الشعور بطعم الحياة، الخوف من الموت، اإلنتحار، التسمم 

 بلدغة األفاعي غير المرئية، وهو من أنجح األدوية في التخلص من إدمان السجائر، الخمور، والمخدرات .

ألية التأثير: إن هذا الدواء يصل إلى األعضاء المصابة، حيث ال تستطيع األدوية التقليدية القيام بهذه الفاعلية، فيستبدل اليأس 

بالرجاء، والكآبة والحزن بالفرح واإلبتهاج، والفشل بالنجاح، ويعطي صالبة للنفس برغم من ضغوط الحياة، يرد النفس وينعش 

الروح، يرفع األحمال وله القدرة على إعادة البصيرة، يوقف األرق والقلق ويعطي الجسم النوم براحة وسالم، وهو ترياق ضد 

 سموم األفاعي المميتة مثل الحية القديمة أو التنين. 

تأثيره على الدماغ : يزيل السموم الفكرية أو الكفرية، ويفتح الذهن ويزيل عفونة الدماغ، كذلك البقع المظلمة في الخاليا الشبكية، 

ويعطي الفهم الجيد، ويمحو الجهل الفكري ويزيل الغباء الذهني، يعطي قوة التفكير اإليجابي بفكر سمائي ويعيد اإلتصال 

 المقطوع بين الخالق والمخلوق.

تأثيره على القلب: يزيل قساوة القلب وينظم ضرباته بواسطة نبضات وموجات المحبة السماوية الفائقة األطياف، فيصبح لك قلباً 

 نقياً جديداً كقلب الطفل الصغير.

التحذيرات: هذا الدواء ال ينفع المستهزئين أو المتكبرين الذين يهاجمونه دون أن يجربوا استعماله. عدم أخذه يؤدي الى ما يسمى 

 بالموت الثاني أي األبدي.

 هذا الدواء يتفاعل بشدة مع عنصر األيمان المطلوب, أي الثقة بهذا الدواء لظهور النتائج المرجوة.

 كيفية الحفظ: ال يمكن حفظ هذا الدواء في مكان بارد بل في قلب دافئ مملوء بمحبة المسيح.

الدواء العجيب: هو اإلنجيل، إقرأه وتفاعل معه باإليمان وسترى أكثر مما تتصور، ماليين من الناس عبر العصور اكتشفوا قوة 

هذا العالج، فلماذا ال تكون أنت واحد منهم؟ إن هذا الدواء مستحضر بفكر هللا وموحى به من هللا وقد ركب لكي يعطيك الصحة 

ويجعلك صحيحاً من دائك. اتبَّع بدقة تعليمات الطبيب العظيم يسوع ووصفاته لمشاكلك من خالل كلمته في اإلنجيل. مقاطعتك 

لقراءة الكتاب المقدس أو انقطاعك عنه لفترة طويلة يعرضك لمخاطر جمة. كرر صرف الكتاب المقدس لنفسك ألنه هو الوصفة 

 الطبية الروحية لعالجك. اترك الكتاب المقدس في متناول الجميع األطفال والكبار

تاريخ اإلنتهاء: ليس هناك تاريخ إلنتهاء هذا الدواء " فالسماء واألرض تزوالن وكالمي ال يزول " لكن اإلنتهاء المميت للذي 

يؤجل أخذ الدواء فتكون الفرصة قد نفذت. يقول الطبيب العظيم يسوع المسيح: " أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً 

" لذلك اعترف بأنك إنسان خاطئ عطشان واقبل هذا الدواء من يسوع باإليمان ، فتخلص من الموت األبدي. الشفاء مضمون 

 % من قِبل شركة المحبة السماوية الموحدة لفداء مرضى الخطايا.100



““Next Sunday, Next Sunday, SeptemberSeptember  88thth, 2019”, 2019” 

1Thessalonians 2:1-13 - Luke 10: 38-42 

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 

 أقوال القديسين

Day 1: Saint Simon the Stylite. 
 Day 2: Saint Mema, martyr. 

 Day 3: Saint Theodore the Great. 
 Day 4: Saint Babila. 

 Day 5: Saint Sharbel of Edessa and his sister. 
 Day 6: Memorial of the miracle of Saint Michael in the city of Colossi. 

 Day 7: Saint Sozin, martyr. 

 Day 8: The Birth of our Lady the Virgin Mary. 

"You get lost in wandering races 
First return to your heart. 
You didn’t know yourself 

and you wanted to know by whom you were made. 
Return to your heart. 

For the image of God is in your heart. " 

“Saint Augustine” 

PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

We welcome all parishioners back for another year of cooper-

ation and prosperity in our Lord, Jesus Christ.  Our Lady of 

Peace pastor and parishioners would like to welcome all visi-

tors 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. 

OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 
 
COLLECTION SUMMARY  
(AUGUST 25, 2019) 
 
“12TH SUNDAY OF PENTECOST” 
 
COLLECTION: $ 2331.30 

Memorial of the miracle of Saint 
Michael in the city of Colossi 

Friday, September 6th, 2019 Ho-
ly Mass at 6:30 pm  

The Birth of our Lady the 
Virgin Mary  

Sunday, September 8th, 2019 
Holy mass at 11:30 a.m. 


