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Address:

عيد ميالد سيّدتنا مريم العذراء
Feast of the Birth of Our Lady the Virgin Mary
Reading: 2 Corinthians 4:1-6
Gospel: St Luke 8:16-21

Phone:

“My mother and my brethren are those who
hear the word of God and put it into practice”.

504-30th Avenue N.W.
Calgary, AB T2M 2N6
(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.

To those close to him who want to see him and
who encounter material impossibilities, Jesus
responds by emphasizing listening to God as
the true place of the formation of his
family. This is what builds the common
belonging: active listening by each one.
What brings me closer to Jesus, what puts me
in relation to him, is to listen as he does, to
become as he becomes, to enter into my
sonship.
Today, I can come closer to Him by receiving
what is given to me in my own right, by letting
it bear fruit... by this I am also drawing closer
to my other brothers.

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
نار فوق الرؤوس .هذه العنصرة تتميز بشكلها
بشكل حمامة تتوزع السنة ٍ
اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرجّة في العنصرات الالحقة في
االيقونوغرافيا المسيحية.
األب عبدو بدوي

”قصة روحية“
كنت افتقد شابًا ال عالقة له باإلنجيل وال اتصال له بالكنيسة .بدأت
أتحدث معه عن عذوبة الحياة في المسيح والتمتع بالشركة معه،
وتعرضت للحديث عن الدخول إلى أعماق اإلنجيل والممارسات
الكنسية بفكر روحي
أما هو فقال لي " :هل تظن أن ه
َّللا ال يسمع لي وأنا مسترخي على
سريري ،أشرب السيجارة؟ هل من ضرورة للوقوف للصالة أو
الجلوس لدراسة الكتاب المقدس أو الشركة في العبادة الكنسية"؟
أجبته عن ضرورة اشتراك الجسد مع النفس في العبادة ،سواء
الخاصة أو الكنسية ،ومساهمة كيان اإلنسان كله معًا في التعبير عن شوقه للتمتع ه
باَّلل
والحديث معه واالستماع إليه حين يكون اإلنسان جادًا في تصرفات جسده تشارك النفس ِجدِية
الجسد ،وحين يسترخي الجسد تجد النفس فرصتها أيضًا لالسترخاء فقط تحت ضغط المرض
أو الظروف المحيطة بنا قد يتوقف الجسد عن بعض هذه الممارسات .لكن النفس تجاهد
وتستعذب الحياة في المسيح .لكن مادام للجسد فرصته للجهاد بجدية فكل تهاون يعكس أثره
على النفس.
هذا ما تُعلمه إيهانا قُطعان الحمالن هل رأيت حمالً يأكل وهو ُملقى على األرض مسترخيًا؟
ربما يكون العشب على بعد إنش واحد من فمه ،لكنه ال يأكل منه
لكي يأكل الحمل يقف وينحني برأسه وقد يركع بقدميه األماميتين ليأكل
بركَبنا ،فتنحني نفوسنا
لقد دخل بنا ربنا إلى مراعيه الخضراء لكي ننحني برؤوسنا كما ُ
بالتواضع وتأكل وتشبع وترتوي
هب لي يا رب أن أعبدك بكل كياني
جسدي بحواسه وطاقاته يتعبد لك
ونفسي بكل قدراتها تسجد أمامك
كياني كله ال يعرف االسترخاء
لكي يشاركك أمجادك األبدية

Day 9: Saints Joachim and Anne, parents of the Virgin Mary & Saint
Frederick Ozanam.
Day 10: Saint Polkaria the queen.
Day 11: Saint Theodora.
Day 12: Saint Cyrilius or Cornelio's, the centurion.
Day 13: Saint Christopher.

Day 14: The Exaltation of the Holy Cross.
Day 15: Mar Shina & Mar Sassine.

أقوال القديسين
“لقد أتى يسوع إلينا عبر مريم
”.و يريدنا الذهاب إليه على الدرب عينه
)(القديسة فيرونيكا جولياني
“Next Sunday, September 15th, 2019”
2Timothy 2:1-10 -

Mark 10: 35-45

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.

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

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
(SEPTEMBER 1ST, 2019)

“13TH SUNDAY OF PENTECOST”
COLLECTION: $ 750.15

