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Register your baptism, marriage and 

mass request on the parish website 

online form.  
Mass: 

Sundays – 11:30 a.m. 

Monday, Wednesday 
and Friday at 6:30 p.m. 

 

Today’s parable emphasizes the inner attitude 

with which this gift must be welcomed and 

valued. The attitude that one should not have is 

that of fear: the servant who is afraid of his boss 

and fears his return hides the coin underground 

and it produces no fruit. This happens, for 

example, to those who have received Baptism, 

Communion and Confirmation, but then buried 

these gifts under a layer of prejudice, under a 

false image of God that paralyzes faith and 

works. 

This makes him betray the Lord’s expectations. 

But the parable emphasizes more the good fruits 

borne by the disciples who, happy with the gift 

received, did not keep it hidden out of jealously 

or fear, but made it bear fruit by sharing it. 

Yes, what Christ has given us is multiplied by 

giving it!  It is a treasure made to be spent, 

invested, and shared with all, as this great 

administrator of the talents of Jesus teaches us. 

 األحد السادس بعد عيد الصليب: مثل الوزنات
Sixth Sunday of the Holy Cross Season 

 Reading: Galatians 6:1-10 
Gospel: Matthew 25: 14-30 



 تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب" 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات المشرقية، 

تصور لنا الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. جميعنا هذه التقاليد معاً 

وصّورنا الصليب الممجد المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "بك نقهر 

أعداءنا ومن أجل إسمك نطأ مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار 

على رؤوس الجبال، التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى اليوم في هذا 

 العيد. 

 األب عبدو بدوي

 عيد القديس البابا يوحنا بولس الثاني -تشرين األول  22

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. 

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الثاني والعشرين من تشرين األول بعيد القديس يوحنا بولس الثثثانثي 

 (.2005ـ  0220)كارول فوتيال 

 0291أكتوبر  06يوحنا بولس الثاني هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الرابع والستون بعد المائتين منذ 

مثايثو  01في حبرية طويلة دامت ستًا وعشريثن عثاًمثال ولثد فثي  2005أبريل  2وحتى وفاته في 

وأصثبث   0246باسم كارول جوزيف فوتيال في بولندا وانخرط في سلث  الثكثتثنثو  عثا   0220

وأخيًرا حبًرا أعظم للكنيسة الكاثوليكية خلفًا للبابا يوحثنثا  0269ثم كارديناالً عا   0251أسقفًا عا  

 –  0522بولس األول؛ وعند انتخابه كان البابا غير اإليطالي األول مثنثذ عثتثد ادريثان السثاد  )

 ( كما كان البابا البولندي األول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكيةل0523

اعتبر البابا يوحنا بولس الثاني واحدًا من أقوى عشرين شخصية في القرن العشرين، وقد لعب دوًرا بارًزا في اسقاط الثنثظثا  

فثي تثعثلثيثمثه ”  بثالثرأسثمثالثيثة الثمثتثوحشثة“ الشيوعي في بلده بولندا وكذل  في عدد من دول أوروبا الشرقية، وكذل  فقد نثدد 

االجتماعي؛ ونسج عالقا  حوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة األرثوذكسية الشرقية والكنيسة األنغلثيثكثانثيثة الثى جثانثب 

الديانة اليتودية واإلسالمية، على الرغم من أنه انتقد من قبل بعض الليبراليين لتمسكه بتعاليم الكنيسة ضد وسائل منع الحمثل 

االصطناعي واإلجتاض والمو  الرحيم وسيامة النساء ككتنة، كذل  فقد انتقد من بعض المحافظين بسثبثب دوره األسثاسثي 

في المجمع الفاتيكاني الثاني واإلصالحا  التي أدخلت اثره على بنية الثقثدا  اإللثتثي، ولثكثسثره عثددًا وافثًرا مثن الثتثقثالثيثد 

 والعادا  البابويةل

بلدًال وكان يجيد اإليطالية  022كذل  فقد كان البابا واحدًا من أكثر قادة العالم سفًرا خالل التاريخ، اذ زار خالل توليه منصبه 

واأللمانية واإلنجليزية واإلسبانية والبرتغالية والروسية والكرواتية الى جانب الالتينية والبثولثنثديثة لثغثتثه األ ل كثمثا أن  أحثد 

شثخثًصثا وفث   413وفي سبيل ذل  أعلنت خالل حبريته قثداسثة ”  القداسة الشاملة“ محاور تعليمه الالهوتي كان يستند على 

آخرين، أي أن ما رفع خالل حبريته يوازي حصيثلثة أسثالفثه خثالل الثقثرون الثخثامسثة  0340العقائد الكاثوليكية وطوباوية 

طلب البابا بنديكتس الساد  عشر فت  ملف تطويب البابا يوحنا بولس الثاني، واحتفثل  2005كانون األول  02السابقة، وفي 

، أمثا  مثتثا  2004نيثسثان  29ل وأعلن البابا فرنسيس األحد 2000أيار  0بإعالنه طوباويًا للكنيسة الكاثوليكية الجامعة في 

اآلالف من الحجاج المتوافدين من مختلف أنحاء العالم، قداسة الحبرين األعظمين البابا يوحنا بولثس الثثثانثي والثبثابثا يثوحثنثا 

 الثالث والعشرون، بحضور البابا الساب  بنديكتو  الساد  عشرل 



 أقوال القديسين
 اإليمان نعمة يقّدس العقل والقلب والنفس، ألن العقل المستنير باإليمان 

 يجعل الحياة أكثر رجاء وفرحاً وسعادة. 
 القديس يوحنا بولس الثاني 

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

MASSES CELEBRATIONS 

SUNDAYS – 11:30 a.m. 

Daily Mass )Monday, Wednesday and Friday) at 6:30 p.m. 
 

BLESSED SACRAMENT ADORATION 

EVERY 0st FRIDAY 9:00 – 8:00 P.M. 
 

CONFESSIONS 

45 minutes 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 

and fill the form online on the church website. 
 

MARRIAGES 

Please contact the Priest a minimum of four months in advance of the 

desired date of marriage and fill the form online on the church web-

site. 

“Covid-19 regulation” 
Keep save distance 2m, Wear a face covering all time, Wash your hands   

http://www.maroniteparishcalgary.com/


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 18

TH
, 2020) 

 
“FIFTH SUNDAY OF THE HOLY CROSS SEASON” 
 
COLLECTION: 288,95 $  

“Saint Charbel Mass” 

 
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 donate 

or gifts. 

We will celebrate Saint 
Charbel Mass every 
22

nd
 of the month at 

6:30 p.m. 


