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Rectory open: 
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Fr. Michel N. Kassas,  
Pastor 
 
AVAILABLE  
Tuesday and Thursday  
Without appointment from 
11:00 a.m. to 4:00 p.m.  

 

Jesus' answer to Peter is clear: it was through 

the grace of the Father that Peter understood 

who Jesus is, as Joseph understood it by a 

dream given to him so that he would not 

repudiate Mary pregnant as he had conceived of 

it. 

There is a whole teaching on God’s pedagogy: 

God never imposes himself, he gives himself to 

seek, to encounter, to confess. To some, 

according to his will alone and the opening of a 

soul to his grace, he reveals who Jesus is, and 

not so that this soul may keep him locked up in 

it for selfish enjoyment, but so that in turn, she 

goes to confess Christ and teach his Word of 

Truth. 

Peter received from Jesus the supreme ministry, 

just as Paul was later the apostle of the Gentiles. 

Lord Jesus, give us the knowledge to recognize 

you, and to never cease to confess that you are 

the son of God, dead and risen for our sins! 

 أحد تقديس البيعة
Sunday of the Consecration of the Church 

 Reading: Ephesians 9: 1-12 
Gospel: Matthew 16: 13-20 



 تفسير أيقونة "السيد الضابط الكل" 

السيد الضابط الكل الجالس على العرش، أمام دائرة السماوات المتدرجة األنوار، يحيط 

به عن يمينه القديس بطرس صخرة الكنيسة في إنطاكية أوالً وفي روما ثانيةً، وعن 

يساره القديس مارون الراهب الكاهن، حامالً كنيسته مقدماً إياها ومتشفعاً لها. هذه 

األيقونة هي من نوع أيقونات الشفاعة، التي حورت واستبدل فيها المعمدان بالقديس 

مارون. إنها تذكرنا بأيقونات الجاللة السيدية، التي دخلت على األيقونوغرافيا بعد القرن 

 العاشر، خاصة في األيقونوغرافية الغربية.

 األب عبدو بدوي 

 تشرين الثاني  ٢ -  تذكار جميع الموتى المؤمنين

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

registered in our Parish, please submit a registra-

tion form and drop it off in the Rectory office. 

الراحل بونيفاسيوس، كما رسم تذكار جميع القدقدينقيقذل  أللق   ن  البابا  قد حدده قداسة  جميع الموتى  ان تذكار 
المؤمنيذ الراقديذ بالرّب،  عليهم بعد قصاصات عذ الخطايا المغفورة بالحّل النقّر،، و  طقطقايقا عقر قيّقة، لقم 
يوفوا عنها في هذه الحياة، فهم ملتزمون ان يكفّر ا عنها في القمقطقهقر،ل  لقذلق  تقدقدّة القكقنقيقنقة،  قرققا    قربقا ، 
الصلوات  الدرابيذ  جل راحة ا نفس المطهريّةل فعلينا نحذ، قياما  بواجب القرحقمقة  عقرفقان القاقمقيقل  القعقد  
ويضا  ون نرفع الصلوات  نددّة الدداديس  نصنع الحننات مذ وجل الموتي،  نّهم وطوتنا بالمقنقيقو،  ي سقيقمقا  ألا 

انقتقم يقا ”  ارحقمقونقا ارحقمقونقا“ كانوا مذ اقربائنا  المحننيذ  لينال فإنّهم مذ اعماق مطهرهم يصقرطقون نقحقونقا  
(ل فقلقيقنقفقذ صقوُت 7/  5)متى ”  طوبى للرحماء فإنّهم يُرحمون“ (ل   21/  19)ايوب ” وطالَءنا فاّن يد هللا قد منتنا

نحتفل بعيد تذكار الموتى المؤمنيذ سنويا فى القيقوة القىقانقى  صراطهم هذا آألاننا  وعماق قلوبنا لنُنرع  لى نادتهمل
مذ نوفمبر ،  تحديدا  الموتى الراقديذ بينوع المنيو مذ ُطلِّّصوا بموت  قيامة ابذ هللا  انتقصقر ا عقلقى القمقوتل 
را  جميع المعقتقدقلقيقذ مقذ عقبقودي قة  م وبوابه بديامته المايدة ُمحّرِّ فلو لم يَُمت المنيو  ينز   لى وعماق الاحيم ليُحّطِّ
الخطيئة، لما كان مذ معنى لهذا العيد اليوةل لدد  يّر ينوع المنيو مفهوة الموت فبات عبورا   لى الخلود ي مقوتقا  
وبديا ل لدد سمى ينوع آيمه  موته بالعماد،  نحذ ويضا  مدعو ن للعماد نفنهل ينود لدى كّلِّ كائذ بشقر، مقفقهقوة 

، القحقد د ” القنقهقايقة“ ثابت بأن  للحياة نهاية،  لكذ نحو هذه النهاية هناك طريدانل الطريق ا     يرى في القمقوت 
ا طيرة التي تدود  لى العدة، الحاجز العظيم الذ، تتحط م على وقدامه كلُّ ا حالة  الر بقات  القعقواطقكل  كقأنقنقا 
ا الطريق الىقانقي فقيقنقظقر  لقى القمقوت  نعيش في وفٍق بال وفق، مشهد حياة ُمرعب قوامه الفراغ  الغياب ا بد،ل وم 

 العدةل فمذ لدن هللا طرجنا  بيذ يدَيه ننتودع حقيقاتقنقا عقنقد ”  النهاية“  ليس  لى ”  هدف حياتنا“كواقعٍ يدودنا  لى 
عُ ” تمامهال  ن هذا المفهوة اإليماني  دفع ينوع المنيو ليصرخ مذ على صليب ا لقم  يقا وبقتقاه بقيقذ يقدَيقَ  وسقتقودِّ

 ”.ر حي

ليذ لتنمية يوة  فاة المؤمذ بيوة ميالدهل  ـ دفع المنيحيِّّيذ ا   

، ُمنتدبال   ياه بالعناق الذ، يدوده  لى القلقدقاء،  ايتقحقاد ”وطي“ـ  دفع الدديس فرننيس ا سيز،  لى دعوة الموت 
” القنقهقايقة“ نعم هقذا هقو القفقرق بقيقذ ”.  الذ، كان،  هو اآلن  ي يزا   لى ا بد“ مع حبيبه ينوع منتظرِّ ا جيا  

فمذ كان بدايته  نهايته ينوع المنيو لذ يخاف الموت وبقدا ل  مقع القبقابقا الشقرفقى لقلقكقنقيقنقة ”.  الهدف النهائي”  
لدد اطترق المنيو بموته جدار الوحدة، اطترق عزلة بشري تنا القدقاتقلقةل وراد ”بنديكتوس النادس عشر نختم قائليذ 

ون يكون رفيق عزلتنا ا طيرة، و، الموت، فانكنر الاحيم لحظة دطو  الحب  ليهل فعندما يخترق القرجقاء مقاقا  
 لتنترح انفس الموتى المؤمنيذ برحمة هللا  النالة آميذ”. الموت ينبت الحّب، عندها تنتصر الحياة على الموت



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  
(OCTOBER 27TH, 2019) 
 
“SEVENTH SUNDAY OF THE HOLY CROSS SEASON” 
 
COLLECTION: TBA 

“Knights of Mary” 

If your child is between 10 –16 years old and you would 

like him or her to join the “Knights of Mary “ Please regis-

ter their names on the sheet at the Entrance of the church.  

As every year Our Lady of Peace prepares a Christmas party 
for the children. The success of the party is dependent on the 
generosity of its parishioners. Now is the time to start donat-

ing money or gifts 

(BRAND NEW). Thank you for your continued support! 

We will have the “CHRISTMAS CONCERT” on 
Sunday, December 22nd, 2019 at 12:30 p.m. 

“CHRISTMAS IS COMING!” 

“CHRISTMAS CONCERT”  

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



 
 

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 
1 HOUR 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. 

 أقوال القديسين 

*** 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.  

 من يتأمل في الموت لن يسمح ألمور العالم 
 أن تشغله عن محبة المسيح يسوع 

 فامض أيام غربتك على األرض بسالم 
 كي تصل إلى ميناء الخالص من هذه الفترة الصعبة من الزمن 

   ومن هذا المكان إلى مكان القديسين األبرار

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

