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THIRD SUNDAY OF GLORIOUS 
RESURECTION  

 األحد الثالث من زمن القيامة : ظهور يسوع لتلميذي عّماوس
Reading: (2 Timothy 2:8-13) Gospel: (Luke 24:13-35) 

The path for Emmaus, on which we 
walk, can become a purification and 

a maturation of our belief in God. 
Even today we can talk with Jesus 

by listening to His Word. Even 
today, He breaks bread for us and 

gives Himself as our Bread. 
This superb text of the Gospel 

already contains the structure of the 
Holy Mass: in the first part, listening 

to the Word through the Holy 
Scriptures; in the second, the 

Eucharistic liturgy and communion 
with Christ present in the Sacrament 

of his Body and Blood. 
Through the intercession of Most 
Holy Mary, let us pray that every 
Christian and community, while 

reliving the experience of the 
disciples of Emmaus, rediscovers the 

grace of encounter with the risen 
Lord who transforms. " 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

““Next Sunday, May 3Next Sunday, May 3rdrd, 2020”, 2020” 

(Hebrews 13:18-25) -  (John 21:1-14) 

مريم هي المثال األكمل للتأمل كونها أم يسوع، عاشت معه طيلة 
حياته. ومن فوائد هذا التأمل أنه يقود إلى قلب الحياة المسيحية ألن 

صالة الوردية هي موجز ومختصر لإلنجيل وهي التذكر الدائم لحياة 
 يسوع بكل مراحلها، تجسده، حياته العلنية، موته وقيامته.

أقول أتأمل مع مريم ألنّه ال أحد أقرب منها ليسوع، هي حظيت بتأمل 
 وجه إبنها منذ البشارة وحتى القيامة.

قداسة البابا إختصر نظرات مريم ليسوع بخمس نظرات أخذهم من 
 اإلنجيل:

سنة  22النظرة االستفهامية: لما أضاعت مريم يسوع وكان عمره  النظرة األولى:
 ووجدته في الهيكل.

النظرة الثاقبة: في عرس قانا الجليل عندما نظرت إليه وقالت له ليس  النظرة الثانية:
 عندهم 
 خمر.

النظرة األليمة: نزاع وموت يسوع على الصليب النظرة الثالثة:  
 النظرة الرابعة: النظرة المشعة: نظرة فرح القيامة.

النظرة المتأججة: نار العنصرة. ومن هنا ولكي أكون مع مريم،  النظرة الخامسة:
المطلوب منّي أن أضع نفسي وأدمج ذاتي مع ذكريات مريم من حين ولدَت يسوع حتى 

 القيامة. 
وبدون التأمل بالوردية تصبح الوردية جامدة وناقصة ومن دون روح تتعرض تالوتها 

 لخطر الترداد.
 القديس يوحنا بولس الثاني

 الوردية هي التأمل مع مريم في وجه يسوع

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر مع حامالت الطيب والمالك 

المتشح بياضاً. اعتمدناها ألنها أكثر واقعية وإنجيلية. أما الهبوط إلى 

الجحيم فتأتي الحقاً واستعملت في التقليد السرياني بعد القرن الثالث 

 عشر. 

 األب عبدو بدوي



MASS INTENTIONS 

Please you can offer your Mass Intention of your beloved ones or any in-
tention you want to pray for. (ONLY ON THE WEEKDAYS)  

THE SUNDAYS ARE OFFERED FOR THE PARISH INTENTIONS ON-
LY IN THE TIME BEIING  

by sending an email to fathermichel@maronitecalgary.com  
NO NAMES WILL BE SAID DURING THE MASS AS WE WILL BE 

LIVE STREAMING ON FACEBOOK.  
Thank you for your understanding. 

Pray with us on Facebook Live Streaming in May 2020  
everyday at 6:30 p.m. The 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 
 
DONATIONS SUMMARY  
(APRIL 20

th 
to April 26

th
, 2020) 

DONATIONS: $ 220.00 
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