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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.  

 

One day, Dominique Savio was asked what he 

would do if he were to die that day. 

Without hesitation, he replied, "I would 

continue to play". He could continue to play 

because he was already living every moment of 

his life doing God’s will. 

So he had nothing to change. He did not know 

when God would call him, but he was ready to 

go at the first call because he had always 

answered “present” to God. 

And indeed, God would not be long in calling 

him in his full youth. 

If I were asked the same question today, what 

would my answer be? What would I do? I would 

look for a priest to confess, I would go to mass, 

I would reconcile with my family, friends? 

Or would I quietly continue my normal life 

which is nothing but the fulfillment of God’s 

will? 

 األحد الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم
Fourth Sunday of the Holy Cross Season 

 Reading: I Thessalonians 5: 1-11 
Gospel: Matthew 24: 45-51 



 “ تشرين األول 6 -عيد مار توما الرسول ”

 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

توما الملقـَّب بالتّوأم كان من الجليل نظير سائر الّرسل. دعاه 

الّرّب فلبَّى الدّعوة تاركاً كّل شيء. الزم معلّمه اإللهّي مستميتًا في 

حبّه. ولّما كان اليهود يطلبون رجم يسوع أظهر توما شدّة تعلّقه 

بمعلّمه، فقال للتالميذ أصحابه: "لنذهب نحن أيًضا ونمت 

ي عندما قال السيّد 16: 11معه" ) يوحنّا  ّ (.وفي ليلة العشاء السر 

المسيح: "أنتم عارفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق" ابتدره 

توما بهذا الّسؤال: "يا رب، لسنا نعرف إلى أين تذهب وكيف 

أجابه يسوع بهذه اآلية الخالدة: "أنا الّطريق  –نعرف الطريق؟" 

 (.6- 5: 14والحّق والحياة، ال يأتي أحدٌ إلى اآلب إالّ بي" )يوحنا 

ّب، فقال لهم: "إن لم أعاين أثر المسامير في  وبعد القيامة قال التالميذ لتوما: إنّنا قد رأينا الرَّ

يديه وأضع إصبعي في موضع المسامير وأضع يدي في جنبه، ال أؤمن". شكَّ توما وقد 

 يكون الشّك سببًا إلظهار الحقيقة.

ثّم قال لتوما: "هات    وبعد ثمانية أيّام أتى يسوع ووقف في الوسط وقال: "الّسالم لكم".

إصبعك إلى هُهنا وعاين يديَّ وهات يدك وضعها في جنبي. وال تكن غير مؤمن، بل 

مؤمنًا". فانطرح توما على قدمّي يسوع وقال: "ربّي والهي". فقال له يسوع: "ألنّك 

 (.29 – 19: 20رأيتني، يا توما، آمنت فطوبى للذين لم يروا وآمنوا". )يوحنّا 

بهذا اإليمان الّراسخ قام توما يبّشر باإلنجيل في اليهوديّة، نظير الّرسل. ثم سار إلى الّشرق، 

كما يقول اآلباء، والتقى بالَمجوس الذين كانوا أتوا إلى بيت لحم وسجدوا للطفل اإللهّي، 

فعّمدهم وعاونوه في التّبشير في بلدانهم. وجاء الّرسول إلى الحبشة، حيث جعل في أولئك 

 القوم الّسود الوجوه قلوبًا بيضاء بماء المعموديّة، كما يقول القدّيس يوحنّا الذهبّي الفّم.

د  ّ ثّم تابع سيره إلى الفرس حتّى الهند التي دخلها، كما يقول سمعان متفارستي، يبّشر ويعم 

ويُقيم األساقفة والكهنة، ويردّ الكثيرين إلى اإليمان بالمسيح. وبينما كان يصلّي يوًما، 

هاجمه كهنة األصنام ورجموه بالحجارة وطعنوه بحربة في عنقه، ففاز بإكليل الّشهادة في 

 للمسيح. صالته تكون معنا... آمين. 55الّسنة 



 
 

MASSES CELEBRATIONS 
SUNDAYS – 11:30 a.m. 

Daily Mass )Monday, Wednesday and Friday) at 6:30 p.m. 
 

BLESSED SACRAMENT ADORATION 
EVERY 1st FRIDAY 5:00 – 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. 

PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 
 
COLLECTION SUMMARY  
(SEPTEMBER 29TH, 2019) 
 
“THIRD SUNDAY OF THE HOLY CROSS SEASON” 
 
COLLECTION: $  



 أقوال القديسين

*** Murad Eid, Arze Danielle (Ruba Saade Sister) 40 memorial 
mass on Friday, October 11, 2019 at 6:30 p.m. 
 
*** Atisha, Mushira  (Salam Nazo mother) One Year memorial 
mass on Sunday, October 20, 2019 at 11:30 a.m.  
 
*** Saliba, Joseph (Abou Gaby)  
40 Memorial Mass on Sunday, November 3, 2019 at 11:30 a.m. 
 
*** Mattar Sarkis, Wadiaa  (Maurice & Georgette Sarkis mother) 
One Year Memorial Mass on Sunday, November 10, 2019 at 11:30 
a.m.  
 
*** Noujaim, Antoine (Charbel & Anthony Noujaim father), One 
Year Memorial Mass on Sunday, November 17, 2019 at 11:30 a.m.  

 عندما تقف للصالة اصرْخ في نفسَك قائالً :ارحمني فإنني خاطٌئ وضعيٌف ترفَّْق بضعفي يا أللــــــه
 وامنحني قوةً حتى أصلي كما يُرضي إرادتَك ال تعاقب من يعاديني وال تنتقم ممن يبغضني

القديس افرام السوري بل َهْب لهم بنعمتَك أن يصنعوا إرادتَك   

We will resume the Sunday School in 

the First Sunday of October 6, 2019 

If you are new to our parish, or have not yet been registered in our 

Parish, please submit a registration form and drop it off in the 

Rectory office. 

We will resume the  
Arabic Classes on the First 
Saturday of November 2019 


