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504-30th Avenue N.W. 
Calgary, AB T2M 2N6 
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(403) 289 –8954 
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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.  

 

Nicodemus was a logical and reasonable 

man; he devoted time to examine what Jesus 

said. Yet the idea of a new birth disturbed him: 

he did not see how he could achieve what Jesus 

suggested. But Jesus did not offer him to do 

anything! Just as a baby is not born of his own 

efforts, Jesus invited him - and we too - to relax 

and realize that we are supported by God. Our 

origin is in God, it is God who gives us life, it is 

by responding to God’s call that we will find 

Life. 

Jesus opens the door of mystery, Nicodemus 

does not let himself be stopped by the rejection 

and hatred that his compatriots carry to 

Christ. He seeks to understand. Jesus' answer is 

to be born a second time. To be reborn from the 

water and the Spirit. The water of Baptism that 

washes away all sins by giving us a new heart 

and the gift of his Holy Spirit who makes us 

share in the life of God,           awakened to God 

and docile to his unpredictable newness.  

 إعتالن سّر المسيح لنيقوديمس وللشعب اليهوديّ  
3rd Sunday after the Epiphany 

Reading: Ga 3: 23-29   
Gospel: St Jn 3: 1-16 



همح   ح ه  حجحي  ح    ليس من أصحاح ف  حل هلحاحجحي هلحدحيفحي فحبحيه  حل صحاح، ح   ح ه ه صحاح ف 

غير هلمؤمنين إلى هإلفم ن هلمسيال.  انيه تجف نفس غحيحر هلحمحؤمحن هلحدح لب  حل  ح ح   من كثيرفن

أن تيخل  حل وح،هس يحرع مح  هلسحيحي هلحمحسحيح   هإ   نيج،لفم،س خالصج  لتدي نفسج  مات    م 

تتارف ع ى هإلمك ني ت هلديفيب هلم، ،   لج . تنانل أم مه تطح ح  هحتحاح ل محاحه لحتحتحمحتح   حرهوحه 

هلجيهس   لميالل هلث نل هلديفي خالل هلام ل.  ل نفس خط تأكيي هلاي ب هلمسيا نحيح  هلحدحيفحيب   خحمحر 

فبجل   ه هل ج ء هلفرفي  ين شحصحةحيح   هل،حلب هلديفيب.  يفيب ه يكل  يفي  ك ن ح  ُي من هلكشف عن

 رفسي  ممت زب ه ين شصص هلسيي هلمسي  فنبح،  سهوحل وحل فحفحيحك عح حى كحل نحفحس  ح لب  حل 

كفرفسل  س ل ع لم  ل لسهي  هلت،سهب ههلحتحجح حيحي هلحيحجح،لع  هس حل  نيج،لفم،س خالصج .  جي ك ن

أخالقل فؤمن كغيره من ههلفرفسيين أنه  ل قيسب هإلنس ن إن أسهل أن ففال  ّر هلن م،س  فاتمي ع حى 

 ج له هل هتل هإسهلته هلبشرف   فتمسك  ار ي  هلن م،س  ه اس  نفسه و  ظ  لج . فرع  ل هلمسيح  

ما م  فج،لفً  مجتًم    لن م،س  هلا ه ك ن أوي هلكثيرفن هل فحن  كحر حم هإلنحدحيح حل  اهلحمح  كح ن  حل 

أهسش يم  ل عيي هلفة  آمن كثيرهن   يمه إ  سأهه هآلف ت هلتل صن ا  آمن أنه أتى من هللا. هلاح حه 

ك ن فر ،  ل فس،  أن فك،ن مة ًا  أخالقيً   فج،م ع ى أي س وفظ هلن م،س ور يً   هأن فةح ح  

هخبرته تؤ النه لجب،ل هلاي ب هلديفيب  ل هلمسحيح   نيج،لفم،س من شأن ه م  هليج،لف . لم تكن عج ي 

فس،   خالل هلميالل هلديفي  ههلتمت   ن م،س سهول  يفي. ك ن مات ً   أن فحر ح  هلسحيحي هلحمحسحيح  

هق به هكل أو ييسه ه  ق ته نا، هلسم ء لييسك و  ته إلى هلميالل هلديفحي خحالل  هك اهلح ع   كره

نزل من هلسم ء ه ن هإلنس ن هل ع  ،  ل هلسم ءا   ج، هويه فةاي إلى هلسم ء ليامل مؤمنيه ماحه 

أن فرى هلم ك،ت   أكي له هلسيي هلا    إلحى  نيج،لفم،س كأ ن ء هلل فتمتا،ن   لبن،ب لآل   يه. هشت ق

هلمام،لف    لم ء ههلرهف. ليايش هلمؤمن لهًم  ك  ن هلل فس ك   لرهف.  ل   ه ه صا ف فر ان  محن 

ه سضي ت إلى هحنشغ ل   لسم هف ت خالل هتا لن    لسم هع إلى نزل إلين  هصاي ليةحاحينح  محاحه  

 إ   ، ق ئم  ل هلسم ء.

يمان  أنه قي أغ ق ع ين  تات هلصطي   أههمر هلن م،س أع ص س هلكل خ  ئ ندس فستحاحق  

نحطحيح  هصح فح  هلحكحتح    هلحنح مح،س  هصحرنح  هلم،ت. أم   ل هلمسيحاحيح   حجحي تحاحرسنح  محن أعحمح ل

ه يهن خ،ف  ه لك  سب  وي ب هلمسي   ين  هما،ن  هلرهف هلجيس.   لمسي  أعطل هلحنحاحمح .   ارف 

 من  ، مم ،ء   لماب  لن فات ج ل،صي  اح تجتلا. من ثمح س هلحرهف هلحتحاحفحف  همحن لحه  ح ه لحن 

تحتحغحيحر  حبحيحاحتحنح     لمسي  نتحبحرس  أع فشتجل شج،ب خ  ئ  هلن فات ج ل،صي  اح تزنا.   إلفم ن

 إعتالن سّر المسيح لنيقوديمس وللشعب اليهودّي'' 

 أقوال القديسين 

Haymon d'Auxerre 
You do not know where he (the Holy Spirit) comes from, because you do not know how he 

leads people to faith, or where he goes, because you do not know how he raises them to 
hope. 

Theophylactus 
The Holy Spirit works in the fullness of his power, and acts where he wills 

and how he wills? 
When you hear that the Son of man has come down from heaven, do not 

believe that the flesh itself has come down from it; this is a mistake of the 
heretics who taught that Christ took his body into heaven, and had only gone 

through the Virgin’s womb.  



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 19h, 2020) 
 

“SECOND SUNDAY OF THE EPIPHANY” 
COLLECTION: $1,032.39  

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" 

THE ENTRANCE OF THE LORD TO THE TEMPLE FEAST 
 عيد دخول المسيح إلى الهيكل 

We will celebrate the Entrance of the Lord to the 

Temple Feast on SUNDAY FEBRUARY 2ND, 2020 at 

11:30 A.M. The blessing of the Candles during the 

Holy Mass 

شباط  2سوف نحتفل بعيد دخول المسيح إلى الهيكل نهار األحد الواقع في 

صباحاً وسوف نبارك الشمع في خالل القداس  11:30الساعة  2020  

“SUNDAY READINGS” 

Reading (Romans 7:1-6) - Gospel (John 4:5-7, 9-26) 

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



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 pastor and pa-

rishioners would like to welcome all visitors and families who are new to 

the parish family. 

MASS INTENTIONS 

*** Abed El Malak, Mtanios (Rola Mahfouz Father) 40 Me-

morial Mass on Sunday, February 2, 2020 at 11:30 a.m.  

*** El Khoury, Elias (Marie El Khoury Husband), One Year 

Memorial Mass on Sunday, March 29, 2020 at 11:30 a.m.  

http://www.maroniteparishcalgary.com/

