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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.  

 

Jesus describes as so many pains, wars, 

earthquakes, false messiahs and persecutions 

because of his name; and this is what all 

generations of Christians, following the 

apostles, had to face for more than two 

thousand years. 

But this time of pain is not only a time of 

disaster or persecution. It is also the time, 

Jesus tells us, when the Gospel is to be 

proclaimed to all nations and when the Holy 

Spirit speaks for the defense of Christ’s 

disciples. 

When we speak of the end of the world, the 

end of time, men usually react with either 

derision or fear. 

The Christian waits for this event in prayer 

and joy, just as a mother waits serenely for the 

birth of her child. 

“I await the resurrection of the dead and the 

life of the world to come”: this is what we 

proclaim every Sunday at Mass. 

 األحد الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
Second Sunday after the Cross 

 Reading: 1 Co 15: 19-34 
Gospel: Mt 24: 1-14 



 “ أيلول 24-عيد مار تقال”

 تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب" 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات المشرقية، 

تصور لنا الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. جميعنا هذه التقاليد معاً 

وصّورنا الصليب الممجد المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "بك نقهر 

أعداءنا ومن أجل إسمك نطأ مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار 

على رؤوس الجبال، التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى اليوم في هذا 

 العيد.

 األب عبدو بدوي

ُولدَت هذه القديسة في إيقونية، وترعرعت فيها وكبُرت. ولجمالها الفريد وذكائها 

النادر وغناها كثُر طالبو يدها للزواج. وفعالً قد ُخطبت ألحد الشبان الذي 

يضاهيها حَسباً ونَسباً، لكن لّما مرَّ الرسول بولس في نواحي إيقونية تعّرفت عليه 

تقال وتتلمذت له، وآمنت بالمسيح عن يده. وحينئٍذ تركت كل حب عالمي، وتعلّقت 

بالمسيح عريسها السماوي، ووّحدت مصيرها مع مصيره. ولّما علم بذلك أهلها 

وخصوصاً والدتها، إذ ان والدها قد تُوفي وهي صغيرة، غضبت و بدأت تذيق 

ابنتها عذابات شتّى. ولهذا الغرض استجارت بحاكم المدينة ليثني تقال عن 

معتقدها المسيحي. فأخذ في تهديدها بشتّى العذابات، فلم يُفلح. أخيراً أمر بإضرام 

النار وإحراق جثتها، لكن و يا للعجب، فقد هطل المطر وأطفأ النار. فهربت 

الجموع من شدّة خوفها من هذا األمر العجيب. عندئٍذ هربت تقال ولجأت إلى 

معلّمها الرسول بولس، والتجأت إليه، وأخذت تساعده في التبشير والكرازة. وفي 

انطاكية فُتَِن بها أحد األغنياء فأراد اختطافها، فهربت منه. فلجأ إلى حاكم المدينة ليعذّبها، فصدَّته بجرأة 

وشجاعة. أخيراً ُحكم عليها بأن تُقدَّم للوحوش لتأكلها، وفي هذه المرة أيضاً أظهر الرّب قدرته فتحّولت الوحوش 

الكاسرة إلى وحوش وديعة، تحترم جسد القديسة وتالطفها. وعبثاً جّرب الوالي تقديمها للوحوش مرة ثانية 

وثالثة، ففي كل مرة كان يحدث التحّول المذهل عند الوحوش. أخيراً أمر الوالي بأن تُربَط إلى ثورين هائجين 

جداً، ولكن الثورين تركا القديسة ولحقا بالجالَّدين. أخيراً خطرت في بال الوالي بأن يرمي القديسة في حفرة 

عميقة مليئة بالثعابين الساّمة، وهذه أيضاً احترمتها وبدأت تالطفها. وكل مرة كانت دهشة الوالي تزداد. فسألها 

عن سّر هذه النجاة من األخطار المحتمة، فقالت له تقال: "اني عبدة المسيح ابن هللا الحي، الذي هو وحده 

الطريق والحق والحياة وخالص النفوس. هو أيضاً نجاة المأسورين وتعزية الحزانى ورجاء اليائسين، وهو 

الذي ينقذني من الوحوش ومن الموت. وهو الذي يحفظني لكي ال أعثر فله المجد والكرامة". حينئٍذ أعلن الوالي 

أن تقال هي حّرة طليقة، فعادت إلى بولس الرسول تروي له قصتها المثيرة، فمّجد هللا معها. ثم تركت إيقونية 

حيث ما زالت والدتها متشبّثة بالوثنية، وأخذت تبّشر في أنحاء سورية، وخاصة حسب التقليد، في أنحاء جبال 

القلمون التي اتخذتها لها معقالً ومكاناً لالنطالق للتبشير. وسكنت في مغارة، هي ربما دير القديسة تقال في 

معلوال، أو كما تقول رواية أخرى أن الجبل حيث كانت تعيش انشقَّ لّما لحق بها بعض األشرار يريدون بها 

سوءاً، وهو أيضاً أصل الفّج الشهير في بلدة معلوال. وعاشت تقال تسعين سنة. وكان الناس يتجّمعون حولها 

ويسمعون إرشاداتها وخصوصاً يسمعون عجائب هللا معها. ثم رقدت رقاد األبرار المطمئنين بعد حياة مليئة 

بالجهاد في سبيل المسيح، وال تزال بعض أعضاء جسدها تكّرم في اسبانيا.   كثير من األهل واألصحاب يسعون 

إلى إضرام حّب العالَم فينا، وإلى إغرائنا بأموٍر تُبعدنا عنك يا ّللّا، فاجعلنا ثابتين مثل تقال التي القت اضطهادًا 

 قاسيًا ولم تضّن بحياتها في سبيلك، فيتمّجد اسمك إلى األبد. آمين 



““Next Sunday, Next Sunday, SeptemberSeptember  2929thth, 2019”, 2019” 

Philippi 3:17-4:1 - Matthew 24: 23-31 

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 23: Announcement to Zachariah & Prophet Jonah. 
 Day 24: Saint Takla, first female martyr. 

 Day 25: Saint Pfnotios, confessor & Saint Frosina. 
 Day 26: Saint John the evangelist. 

 Day 27: Saint Leos I, pope & Saint Caloppa the disciple (one of the 72 disciples 
of Jesus) 

 Day 28: Saint Khariton & Saint Dalmatos. 
 Day 29: Saint Rohana, or Kyriakos the hermit. 

 Day 30: Memorial of the engagement of the Virgin Mary to Saint Joseph. 

 ال تجعل تجارب الحياة وقسوتها 
 ان تخلق حاجزا بينك وبين هللا

 كن قويا في كل تجربة 
 واعلم ان مصيرها الزوال يوما ما 

 ثق دائماً انك في يد هللا . 

PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

We welcome all parishioners back for another year of co-

operation and prosperity in our Lord, Jesus Christ.  Our 

Lady of Peace pastor and parishioners would like to wel-

come 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. 

OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 
 
COLLECTION SUMMARY  
(SEPTEMBER 15th,2019) 
 
“FIRST SUNDAY OF THE HOLY CROSS SEASON” 
 
COLLECTION: $ 770.15 


