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Address: 
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Phone: 
(403) 289 –8954 
 
Fax: 
(403) 284 –1202 
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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.  

 

Today we celebrate the feast of our            

Father Saint Maron. What the Apostle Paul 

wrote to Timothy, "But you have followed me 

with eagerness in teaching, guiding, planning, 

faith, patience, love, perseverance" applies to 

our Patron. Saint Maron followed Christ’s 

teaching. He himself applied his instruction 

before he asked people to apply it. The teaching 

is summed up by the adoration of God and 

living as a pilgrim, in other words, not giving 

importance to the material world. 

Saint Maron led a life of penance, healing and 

prayer. The austerity of his life and the miracles 

he performed attracted many people to ask him 

for his prayer and to share his discipline. 

As the Gospel of John taught, Saint Maron 

followed Christ, there too he is with the Lord 

and the Father has honored him.  

 عيد القديس مارون أب الكنيسة المارونية   
 أحد األبرار والصديقين

Saint Maron The Father of the Maronites 
Sunday of the Righteous and Just 

Epistle: 2 Tm 3: 10-17  
Gospel: John 12: 23-30 



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  
(FEBRUARY 2nd, 2020) 
 

“SUNDAY OF THE PRIESTS” 
COLLECTION: $622.00  

(، داِعيًا إِيَّاهُ ماروَن النَّاِسك، 466-393َكتََب ِسيَرةَ َحيَاتِِه تِيُودُوِريتُُس أُْسقُُف قُوُرَش )
دُوَن أَْن يَعِرفَهُ َشْخِصيًّا، لَِكنَّهُ َعَرَف تِلِميذَهُ يَْعقُوب، وِمْنهُ أََخذَ ِسيَرتَهُ التي أَْوَردََها في 

 "تاريخِ أَْصِفياِء هللا". 

يَْدُعوهُ تِيُودُوِريتُُس "ماروَن اإلَلِهّي"، ويَقُول: "لَقَْد َزيََّن ماروُن ُطْغَمةَ  
ِحيَن بِاهلل، وماَرَس ُضُروَب التَقَشُِّف واإِلماتاِت تَْحَت َجّوِ الَسَماء، دُوَن  يِسيَن الُمتََوّشِ الِقدِّ

َسْقٍف ِسَوى َخْيَمٍة َصِغيَرةٍ لَْم يَُكْن يَْستَِظلَُّها إَِّلَّ ناِدًرا"؛ ويُِضيُف قائًًِل: "إِنَّ البارَّ 
ِة  ماروَن النَّاِسَك َكاَن كاِهنًا ِمْن بًِلِد ُسوِريَّا الثاِنيَة، وَكاَن في ِسيَرتِِه راِهبًا ساِكنًا في قِمَّ
َجبَِل قُوُرَش ِمْن أَْعماِل أَْنَطاْكيَة، هُنَاَك اْستَقَرَّ َعلَى رابِيٍَة َكاَن الَوثَنِيُّوَن قَْد أَقَاُموا َعلَيَها 

ِ الحِقيِقّي، وَصنََع لَهُ هُنَاَك َمْنَسًكا َصِغيًرا، َكاَن يَْلَجأُ إِلَيِه  لَهُ إِلَى َهْيَكٍل ّلِِلَّ َهْيَكًًل. فََحوَّ
ةً في العَراء. َكاَن يُواِصُل الِجَهادَ في ِخْدَمِة هللاِ  قَِليًًل، فِيَما َجَرى َعلَى قََضاِء أَيَّاِمِه َعامَّ

لَْيًًل ونََهاًرا، فََمنََحهُ هللاُ َمْوِهبَةَ الِشفَاء، وِلَهذا َكاَن يَأْتِيِه الَكثِيُروَن ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن 
يَرةَ ويَْشِفي ِمْن ُكّلِ َمَرٍض بَِصًلتِِه، لَْيَس  ِليَْستَْشفُوا ِمْن أَْمراِضِهم، يُخِرُج األَْرواَح الِشّرِ

أَمراَض الَجَسِد فَقَط، بَْل أمراَض النَْفِس أيًضا". عاَش إذًا ماروُن في َجبَِل قُوُرَش في 
، إْذ َخطَّ نَْهًجا نُْسِكيًّا تََميََّز بِالتَقَشُِّف القاسي؛ ِلذا، يُْعتَبَُر ماروُن 370أواِخِر القَْرِن الراِبع، ولََهَج بِِذْكِرِه ُسكَّاُن الِمْنَطقَِة َحوالَى َسنَِة 

اِك فِيَها، والراِئدَ ِلَطريقٍَة نُْسِكيٍَّة َجِديدَةٍ في الحيَاةِ الُرْهبَانِيَِّة ا ًسا َلَها، إْذ إِنَّهُ أَْطلََق لسُ ناِسَك قُوُرَش بِامتِياٍز وأَبَا النُسَّ ريانِيَِّة وُمَؤّسِ
ا دَفََع بِالعَِدي ِمَن الُمْؤِمنِين، ِرجاًَّل ونَِساًء، ِد نََمًطا َحيَاتِيًّا ُروِحيًّا، َوهَُو العَْيُش في العَراء، أي في الَطبِيعَِة دُوَن َسْقٍف أَْو ِغطاء، ِممَّ
ُخ َعلَى أَنَّ ماروَن "قَْد َغَرَس هللِ البُْستاَن  ْزدَِهَر في أَْنحاِء الِمْنَطقَِة المُ إِلَى التَتَْلُمِذ َعلَى يَِده. وَشِهدَ تِيُودُوِريتُُس األُْسقُُف المؤّرِ

َطِريقَِة اَّلْنِفراِديَّة، بَِحَسِب عادَةِ تِْلَك ال قاِطبَة"؛ فَتَدَفََّق إِلَيِه َعدَدٌ َكبِيٌر ِمَن الُشبَّاِن بَِهدَِف التََرهُّب، فَأَْنَشأَ لَُهْم َمنَاِسَك وَصواِمَع َعلَى
 األَيَّام، ثُمَّ أَْنَشأَ أدياًرا وَسنَّ لَُهْم قانُونًا،وقاَم يُرِشدُهُْم إِلَى َطِريِق الَكَمال.

  

بُِوُجوِدَها في أَْبَرِشيَّتِه، وَكتََب ُط وتَعَدَّدَْت تِْلَك األَدياُر المارونِيَّة، وَّل ِسيََّما في َشَماِلّيِ ُسوِريَّا، َحتَّى إِنَّ تِيُودُوِريتَُس َكاَن يَْغتَبِ 
يُس العَِظيُم البَْطِريَْرُك يُوحَ  ا الذََهبِيُّ الفَِم ِمْن ُكْرِسيِّه، أَْرَسَل نَّ ِسيَرةَ تًَلِميِذ مار ماروَن الَِّذيَن اْشتََهُروا بِقَدَاَستِِهم. وِعْندََما نُِفَي الِقدِّ

، يَْطلُُب فِيَها أَْن يَْذُكَرهُ في َصًلتِِه، َوِهَي ِرَسالَتُهُ الَساِدَسةُ 407و 401ِمْن َمْنفاهُ إِلَى ماروَن الَكاِهِن والنَّاِسِك ِرَسالَةً َبيَن العَاَميِن 
يِس في َعْصِرِه.  والثًَلثُون، َوِهَي تَدُلُّ َعلَى ِعَظِم َشَرِف َهذا الِقدِّ

  

ا َجاَء في تِْلَك الِرَسالَة: "إنَّ ِرباَطاِت الَمودَّةِ والَصداقَِة التي تَُشدُّنا إِلَيك، تَُمثِّلَُك نُْصَب َعينَينَ أَنََّك حاِضٌر لَدَينا، ألنَّ ُعيُوَن ا كَ وِممَّ
بُْعدُ الِشقَِّة ونُْدَرةُ المسافِِريَن ِإلَى َّل الَمَحبَِّة تَخُرُق ِمْن َطْبِعَها األَْبعادَ وَّل يُضِعفَُها ُطوُل الَزَمان. وُكنَّا نََودُّ أَْن نَُكاتِبََك بَِكثَْرةٍ لَوْ 

ِذْكِرَك أَْينََما ُكنَّا، ِلَما لََك في  نْ نَواِحيُكم. واآلَن فإنَّا نُْهِدي إلَيَك أَْطيََب التَِحيَّاِت ونُِحبُّ أَْن تَُكوَن َعلَى يَِقيٍن ِمْن أَنَّنا َّل نَْفتُُر عَ 
تَِك تُ  ينَا، َعلَى البُْعد، أََجلَّ ُسُروٍر ولِ َضِميِرنا ِمَن الَمْنِزلَِة الَرفيعَة. فًَل تَُضنَّ أَْنَت أَْيًضا َعلَينا بِأَْنباِء َسًلَمتَِك، فَإِنَّ أَخباَر ِصحَّ

ْن تَُصلَِّي إِلَى هللاِ ِمْن أَْجِلنَا". )مجموعة  أَ وتَْعِزيٍَة في ُغْربَتِنَا وُعْزلَتِنَا، فَتَِطيُب نَْفُسنَا َكثِيًرا، إِْذ نَْعلَُم أَنََّك في َعافِيَة. وُجلُّ ما نَْسأَلُكَ 
 (.  63، عمود 72ِمين لآلباء اليونان، مجلَّد 

 

َمة. 410َوبَْعدَ أَْن أَتَمَّ ماروُن َسْعيَهُ ُمَزيَّنًا بِالقَداَسة، َرقَدَ بَِسًلِم الَرّبِ َحوالَى َسنَِة  ؛ ويَقُوُل تِيُودُوِريتُُس إِنَّهُ َرقَدَ في َشْيُخوَخٍة ُمتَقَدِّ
 َعلَى الُحدُوِد بَْلدَةٌ َكثِيَرةُ اكَ َعلَى األَثَِر نََشأَ نِزاعٌ بَْيَن القَُرى في ِجواِر َمْنَسِكِه، وُكلٌّ َحاَوَل اَّلستِئْثاَر بَِجَسِدِه. ولَِكْن َكانَْت هُنَ

يُس ما ، ولَِكْن ما إِْن غادََر َهِذِه رونالِرجال، أَْقبَلَْت واْنتََزَعْت ذَِلَك الَكْنَز المرغوَب فِيِه ِجدًّا، َوْفَق َشَهادَةِ تِيُودُوِريتُس. َرَحَل الِقدِّ
 نان والعَالَِم أَْجَمع. لُبْ الحياةَ َحتَّى اْنتََشَرْت َمْدَرَستُهُ فَتَقَاَطَب إِلَيها األُلُوُف نُسَّاًكا وُرْهبَانًا، اْنِطًلقًا ِمْن ُسوِريَّا إِلَى 

 أقوال القديسين



يتصتّتدّ ر   ا لتوتد يتق    تف ر ر س   ا س يتوتر أتتة   ر  تتر     ر   ستت    ا لتت تتستتيتت              س       

ا تتصتف ر     ستحتد   ا لت تستيت    لتيتاتر س    تاتستق   ا لتاتأتتيتتستتة   ا لتت تتف ر ر أتتيتتة   ر   ستتف    لتت تتف     

يتر صتد     ا لتوتد يتق    تتف ر ر س   ستت تترتبتتيتت    ا لتتاتت تتأتتر      تتر      تتر ستت    ا لتتر  تتستتف أتت    

ا لتتتحتتتف د       ر يتتتبتتت تتت    عتّتتتف    ر عتتتف ر يتتتة   ستتتيتتتد     ا لتتتيتتتستتتر     ر يتتتستتتف ر     ستتتيتتتد     

ا لتيت تس     ر يتست تر   ا لتوتد يتق    تف ر ر س   ر ا لتيتف    عت ت    ّتتتر ة     صت ت ّت    ا لت تست    ا لتت      

عتف ع   عت ت    لتّ تصت    ر صت ت ّت      يتستف    ا لتاتأتيتستة   ا لتصت    ستيتاتستست تف       عتت تت    يتت تتيتتس   

ا س يتوتر أتة   أتر     صتتال  تتيتت     تتف ر    تتف ر ر س   يتّتت ّتتر س   ستت تتف أتتستت    ر ر ر ا         ر  تتم   

يت ت ّت تر س    ت تر ة   بتيتتف صتت    ر ر ستتف لتتصتت         تتف    تت    تتت تتيتتيتتة   ا س يتتوتتر أتتة    تتأتتال بتتس   

ا لتصتال  تيت    ا لت تستّبتر يتس   ا لت ترتست تيتس   ست ت ت تة   ر ستر لتيتة     لت    لتستأتف س   ا لتت      يتتر  تت    

  لتتيتت    ا س ر     ر ا لتت تتستتف     ا لتت تتتاتت تت تتة   ستتف لتت تت تت        لتت    يتستتف ر   ا س يتتوتتر أتتة   أتتتر     

 ت ت تر عتة    تس   ا س بتتتتتف ي   ا لتت تترتستت    ر ا لتت تتبتتصتتف  تتيتتس     ا لتت  يتتس   ا صتتر ا     لتت    

ا لتوتد يتق    تف ر ر س    تف لتستيتس   ا لت تستف عتد ة   ر ا   ر بتف د   ا لتر ر بت      ات تف   أتر       يتستف    

أت تر   ا لتحتفتّت     ت      ستيت    ا لتر ا د       ا لت      يتر  ت      لت    ا لت تتاتتف س   ا لتت      عتتف ع   

 تيت    ا لتوتد يتق    تف ر ر س   ر ا لت تيتات    ا لتر  تأت    ا لت      بترّ لت    ا لتوتد يتق     لت    اتأتيتستتة   يتّتت تت     تتيتت تتف   ا لتتستتحتت     تتس   

س ف س       033صتال  تيت        أتر      ت    تت تيتيتة   ا س يتوتر أتة   د يتر    تف ر    تف ر ر س   ا لت      يتستم    ا ل رتتت   ف    ي عتتتتتتت    ي  تتتت ي حتت ّيةتتتتتت   ل ال

ف     ا    ص ال   ي  تت    ا رتتت ل  ا  أ ف   فت ت س  ص      ل  ا  ة    ي ستتت أ  ل ا  ا  س ف       -ر  ر        ي ةتتت  س  ا ل تتتتتر ر  س ف ل يتتدتت    ستت   ر   ةت    ا رتتر   ر    تت    رتتستتت

ر    تتتتتترتتتي     لتيتف ق    تر بتم   يتيتر س   أت تم   ر   ر ر  تف  تيت    ر ر  تف  تيت     صّ 

 تفسير أيقونة " القديس مارون "



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 the will to be a member of the Parish Council and the commitments 
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 

*** Waked , Pauline (Assaad Sawma’s wife) 40 Memorial 

Mass on Friday, February 21, 2020 at 6:30 p.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/

