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(403) 289 –8954 
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Rectory open: 
From Monday to Saturday 
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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.  

 

Why is John the Baptist, instead of going through 

all Judea to proclaim Jesus in all places, standing 

on the banks of the     Jordan, waiting to make 

him known, that the Savior should come and find 

him? Because he reserved this mission to the 

very works of Jesus Christ. If another had gone 

through Judea to proclaim Jesus Christ, he could 

have been accused of  acting with a very human 

motive, and his preaching would have given rise 

to a thousand suspicions. But see how John the 

Baptist bears witness not only to the voice, but to 

the eyes: «And as Jesus    advanced, he said, 

Behold the Lamb of God». John the Baptist’s 

speech contained no prayer, no request, he 

merely expressed his admiration at the sight of 

Jesus, he called him the Lamb par        

excellence. 

John sees our vocation as a response to the words 

of Jesus “Come and see”. This is an invitation to 

come to know  Jesus. With this word: «Come», 

Christ invites us to active life, and with this    

other: «See», to contemplative life. 

 ألحد الثاني بعد الدنح: إعتالن سّر المسيح للرسل
Testimony of the First Disciples 

Reading: 2 Co 4: 5-15 
Gospel: Jn 1:35-42 



عاش يسوع في الناصرة حياة خفيّة حتّى الثالثين  نن  عن،نرلم  لن  

يُعلَ  سّرلم حتّى اعت،ادل ن  ينوحننّنا الن،نعن،نذا م النعم دنا  ينعنّ،نذ 

ب،ع،وديّة توبة جذيذةم لها طابع نسيحانّي نُْهيَوّمم تهيّن  الن،نيننننين  

ال،عت،ذي  نباشرةً ليكونوا الج،اعة ال،سينحناننيّنة النجنذينذة لنلن،نسنين  

اآلتيم نوعود األنبياء  العهذ القذي . لعلك دنا  اعنتن،ناد يسنوع نن  

يوحنّام  اعتال  سّرل ال،سينحناننّي لندم حنذثًنا ن نينريرنا فني تنا ين  

 الخالص.

الرسالة: دا  لبولس في قو نتس أخ امم اتّنهن،نول بن نّند  نعنين م 

عنذنا يكو  حا ًرا بينه م  ال يُظهر جرأة عليه  إالّ عننذننا ينكنو  

غائبًا عنه ! لكّ  بولس صلّى  ق ذ أ  ال يكو  جريئًام  ل  يُرد إالّ 

أ  يكلّ  بثقٍة أ لئك ال،تَِّهِ،ي .  أثبت له  أنّد ال يت ّرف ت ّرفًا بشريرا بحسب الن،نظنا نرم بنّ بنقنّوة 

ّّ فكر خاط م  ش،وخٍ يرتفع  نذّ ننعنرفنة  السلطا  العم   بد إيال الرّبم لبنيا  ال،ينني م  َ ْذم د

هللا  الطاعة لل،سي  باإلي،ا  العم بّشر   بد.  نا أشبد شهادة بولس  عل بشهادة ال،ع،ذا : فإنّد  لو 

عّ،ذ بال،اءم بين،ا يسوع اآلتي أقوى نند يعّ،ذ بالر ح القذس  النا م ف،ع،وديّتد دانت بوحي خناّص 

ن  هللا نَبَوّمم في ش   سّر يسوع ال،سي م النعم اعنتنلن  لندم   نو بنذ  ل أعنلننند  بّشنر بند بنقنّوة 

  سلطا !

اإلنجيّ: الر ح القذس  و العالنة ال،،يّزة لل،سي   للزن  ال،سيحانّي.  قذ أعطا ا هللا ليوحنّا نبيّدم 

ليعرف بها ال،سي  اآلتي بعذلم  قذ دا  قبلدم فيشهذ لد أنام الج،يعم أنّد ال،سنين  ابن  هللا الن،نخنتنا  

م بن،نعنننى النحن،نّ النقنوّم «حن،نّ هللا»نوعود األنبياءم  ُنرتَجى الشعوب ج،يعها.  يذعول بنلنقنب 

(م  د،ا جاء على لسا  ال،نعن،نذا  فني دنالنند 17/14؛ 7/17؛ 5/6ال،نت رم د،ا جاء في الرؤيا )

(. لكّ  اإلنجيلّي يوحننّنا حنّ،نلنهنا 12-3/10على ال،سي  اآلتي أقوى نندم في األناجيّ اإلزائيّة )نتى 

(م  الح،ّ الف حّي العبي  النفنادم. إاًا 53/7أيًضا نعنى الح،ّ الوديعم عبذ هللا ال،ت لّ م في آشعيا )

فيسوع يرفع خطيئة العال م  في الوقت نفسد يح،لهام ألنّد شفى ال،ر ى  أزال عن  شنعنبند اآلالم 

التي دا  التقليذ اليهودّم يعتبر ا نتيجة الخطيئةم  في الوقت عيندم ح،ّ  و بنفسد تنلنك اآلالم عن  

 شعبد ب،وتد على ال ليب!

 ''إعتالن سّر المسيح  للرسل''  

 أقوال القديسين 

 كانون الثاني( ٧١يحتفل في ) مار أنطونيوس الكبير المعترف 
م. نات  الذال   و صغير تا دي  لد أختًا نع ثر ة 251ُ لذ أنطونيوس في نذينة دونا )صعيذ ن ر( نحو سنة 

عد على الفقراء  تعاَل اتبعني»دبيرة. س،ع نّص اإلنجيّ:   .«إ  شئَت أ  تكو  دانالًم إا ب  بِْع نقتناكم   ّزِ
 ّزع ن   ثر تد على الفقراء.  أعطى أختد الن َ  اآلَخر  أَ دَعها في بيت لل،تعبّذات. ثّ  بنى لد دوًخا قرب 

الكنيسةم   اح يتتل،ع على أيذم نّساك يعيشو  بجوا ل.  لّ،ا  أى الناس تفذُ إليدم أقام قرب نهر النيّم ثّ  توّغّ في 
ال حراء  أقام في نكا  ننزٍ م يعيش في التقّش   ال الة  ال وم  نحا بة الشياطي . إِنت ر عليها بإشا ة 

ال ليب  إناتة الحواّس  الزيادة في ال وم. ع،ّ في الحيادة لئالّ يُعذّ بّطاالً. س،ع بد الكثير  م  تتل،ع ا لد.  أقام 
له  نناسك    ع له  قانونًا. حا ب بذعة اآل يوسيّي  العي  ال ييننو  بال،سي  إلًهام ف،ضى إلى اإلسكنذ يّةم 

بطلٍب ن  أسقفها القذّيس أثناسيوسم ل،حا بة  عل البذعة.  ننحد ّللّا شفاء األنراض  طرد الشياطي . زا  القذّيَس 
 . إنّد أبو الر با   شفيع الحياة النسكيّة شرقًا  غربًا.356بَوال في ننسكد  دفند بعذ ن،اتد. نات سنة 



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  
(JANUARY 12th, 2020) 
 

“IMMACULATE CONCEPTION” 
COLLECTION: $703.36  

أيقونة اإلشراق هذه، عناصرها موجودة في معظم أيقونات الدنح لدى كل التقاليد 
اإليقونوغرافية. العنصر الثالوثي، اآلب بظهور اليد )خيروفانيا(، رمز للخالق ولصوته 

الذي سمعناه ولم نره إال بصورة اإلبن المتجسد، المعتمد في األردن على يد سابقه 
وصابغه. الروح بشكل حمامة تنحدر من األعالي، فوق رأس اإلبن. المالئكة هرعوا 
حاملين المناديل لتنشيف الجمرة المعتمدة والتي يُرمز لها بشعلة النار الطافية على 

المياه. إنها ميزة خاصة بتقليدنا السرياني الماروني، اذ أن جمع النار والماء هو 
 صورة لجمع الالهوت والناسوت، بشخص ابن هللا المتأنس، بكمال ألوهيته وانسانيته.

 
 األب عبدو بدوي

 تفسير أيقونة "الدنح المجيد" 

Wednesday, January 22nd, 2020 
Arabic - English Mass  

at 6:30 p.m. 

 

Day 20: Saint Aphtimos the Great 
Day 21: Saint Sebastian 

Day 22: - Saint Timothy, disciple of Saint Paul the Apostle  
              - Saint Anastasias, a martyr. 

Day 23: Saint Sergius the first, a pope. 
Day 24: Saint Francis of Sales 

Day 25: Memorial of the conversion of Saint Paul & his baptism 
Day 26: Saint Agnes, a virgin 

Day 27: Saint Paula, the widow 



“SUNDAY READINGS” 

“Next Sunday, January 26th, 2020” 
3NR SUNDAY OF THE EPIPHANY  

Reading (Galatians 3:23 –29) - Gospel (John 3:1-16) 

Reading (2 Corinthians 4:5 -15) - Gospel (John  1:35-42) 

If your child will be receiving their First Holy Communion this year, 

please add your name,  your child’s name, and your phone number  to 

the  “FORM”  at the back of the church. 

If you have any suggestions to enhance the spiritual, educational, 
or physical needs of the parish, please let us know. Thank you! 

Every SATURDAY from 12:30 p.m. till 2:30 p.m.; Encourage 

your children from 5 years to 12 to learn our native language 

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 

We welcome all parishioners back for another year of cooperation 

and prosperity in our Lord, Jesus Christ.  Our Lady of Peace pas-

tor and parishioners would like to welcome all visitors and fami-

lies who are new to the parish family. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

