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Mary is a simple girl; all humble, deeply 

believing. The visit of the angel does not 

surprise her too much; but she draws no pride 

from it. On the contrary, she says herself to be 

the handmaid of the Lord and accepts that God’s 

will be done in her, knowing well that it will 

affect her whole life and not for a single 

moment! She believes, she lives her faith in 

obedience. 

She was to be the mother of God! Through 

Mary’s yes, through her faith and obedience, the 

history of our salvation begins concretely!  

If Mary had not said yes, what would have 

happened? The «Most Holy Virgin» also had 

her freedom of reply! She chose to say “Yes”, to 

obey God, to surrender herself totally to him. 

Let us contemplate Mary in her simplicity, in 

her faith, in the offering she makes of herself. 

And let us ask the Lord for the grace to know, 

like Mary, to say yes to his call in our daily life. 

 أحد بشارة العذراء مريم
Sunday of the Annunciation 

Reading: Ga 3:15-22 Gospel: Lc 1:26-38 



 تفسير أيقونة " بشارة والدة هللا "

والفاتيكاني السرياني  ٧١٧١هذه األيقونة هي من وحي ثالثة مراجع، مخطوط ربوال، المكتبة البريطانية السرياني 

؛ زكريا الشيخ يأيقونة البشارة هي من أقدم المواضيع األيقونوغرافية في الفن المسيحي. أيقونتنا هذه  ٥٥٥

. العذراء واقفة أمام الهيكل  555والفاتيكاني السرياني  1111مستوحاة من مخطوط ربوال والبريطاني السرياني 

وحجابه الرامز إلى بتوليتها، ألنها هي هيكل هللا واستطاب السكن فيها دون المساس ببتوليتها. إنها تمسك خيطا 

تسحبه من سلة، ألنها حسب التقليد، كانت من بين العذارى المختارات لنسج حجاب الهيكل. يداها في عالمة القبول 

والخضوع. قربها نبع ماء وجّرة، رمز لها لقد أعطتنا ماء الحياة وحفظته لنا. هناك تقليد آخر سرياني يصور لنا 

البشارة، قرب عين ماء. المالك جبرائيل يحمل عصاة المرسلين بيسراه ويعلن البشارة باليمنى. الروح القدس يظهر 

 بشكل حمامة، وهذا تقليد الحق في األيقونوغرافيا المسيحية

 األب عبدو بدوي 

 »مريم في البشارة«

If you are new to our parish, or have not yet been 

registered in our Parish, please submit a registra-

tion form on the parish website. 

ولقد َحُسن لدى أبي النننعنم أن يسنبنق النتنجنسند رضنى هنذه األم 
المختارة، حتى أنه كما ساهمت إمرأةٌ في عنمنل النمنوت، تسناهنم 
أيضاً إمرأةٌ في الحياة. وهذا ما يَصحُّ بنوعٍ عجينب فني أم يسنوع 
َد كلُّ شنيء، وقند َحنبناهنا  التي أعطت العالم الحياة، حياةً منها تجدَّ
هللا نِعماً على مستوى مهمة عظمى كهذه. وبنالنتنالني فنلنين  منن 
الغرابة بنأمنر، أن تنكنون راسنخنةٌ النعنادةُ النمنتَّنبَنعنة عننند ا بناء 
القديسين أن يَدعوا أمَّ هللا كليَّة النقنداسنة وبنرينننةً منن كنّلِ دننِ  
 الخطينة، وكأنَّ الروح القدس قد َجبَلَها وجعل منها خليقة جنديندة.
وقد زهت عذراء الناصرة، منذ اللحظة األولى للحبل بها، بقنداسنٍة 
وّهاجة وفريدة جداً، فحيَّاها مالك البشارة المنتدب من هللا ممتلنننةً 

فأجابنت النبنشنينر السنمناوين "هنا أننذا أمنةُ  .(Lc 1, 28)نعمة 
وهكذا قد أعربت مريم، بنت آدم، عنن قنبنولنهنا  .(Lc 1, 38)الرّبِ، فليكن لي حسب قولك" 

كلمة هللا، فأصبحت بذلك أم يسوع وقد تجاوبت بملء رضاها وإرادة هللا الخالنصنينة دون أن 
تعيقها أيةُ وصمِة خطينٍة، بتقديم ذاتها كلياً أمةً للرّبِ لشخِص إبنها وعنمنلنه، لنتُنسنِهنم منعنه 
وتحت أمره في سّرِ الخالص وذلك بنعمة هللا القدير. وهكذا يَعتبر ا باء القديسنون بنحنّقٍ أنَّ 
ينِة إينمناننهنا  مريم لم تسهم في خالص البشر كأداٍة سلبينة بنينن يندي هللا فنقنّ، وإنّنمنا بنحنرَّ
وطاعتها. وبالفعل هي نفسها بطاعتها، على حسب قول القدي  إيريناوس "قد غندت سنبنب 
خالٍص ِلذاتها وللجن  البشري بأجمعه" ولقد عبََّر عن ذلك معه وبنرضنى عندٌد غنفنينٌر منن 
آباِء الكنيسة األولين في مواعظهم إذ قالوان "إن العقدة التي سبَّبَهنا عصنينان حنواء، ُحنلَّنت 
بطاعِة مريم؛ وما ربطته العذراء حواء بقلَّة إيمناننهنا، حنلَّنتنه منرينم النعنذراء بن ينمناننهنا" ؛ 
حون ِمراراً "على يد حواء كنان  وبمقارنتهم مريم بحواء، يسمون مريم "أمَّ األحياء" ويصّرِ

 الموت، وبمريم كانت الحياة".



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  
(Nov. 15th, 2020) 
“THE ANNOUNCEMENT TO ZECHARIAH” 
COLLECTION: $224.00 

 أقوال القديسين 

St Germain of Constantinople, 
"The Mother of God, the Most Holy, unscathed from sin, has been molded 

by the Holy Spirit, and formed as a new creature" 
St Irene 

"By her obedience she has become, for herself and for all mankind, the 
cause of salvation" 

St Epiphanes 
"Mary" the Mother of the living " 

St Jerome, St Augustine, St John Chrysostom, St John Damascene 
"By Eve death, by Mary's life. " 



FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

Dec. 04th, 2020  

http://www.maroniteparishcalgary.com/

