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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. 

 

Jesus' answer to Peter is clear: it was through 

the grace of the Father that Peter understood 

who Jesus is, as Joseph understood it by a 

dream given to him so that he would not 

repudiate Mary pregnant as he had conceived of 

it. 

There is a whole teaching on God’s pedagogy: 

God never imposes himself, he gives himself to 

seek, to encounter, to confess. To some, 

according to his will alone and the opening of a 

soul to his grace, he reveals who Jesus is, and 

not so that this soul may keep him locked up in 

it for selfish enjoyment, but so that in turn, she 

goes to confess Christ and teach his Word of 

Truth. 

Peter received from Jesus the supreme ministry, 

just as Paul was later the apostle of the Gentiles. 

Lord Jesus, give us the knowledge to recognize 

you, and to never cease to confess that you are 

the son of God, dead and risen for our sins! 

 أحد تقديس البيعة
Sunday of the Consecration of the Church 

 Reading: Hebrews 9: 1-10 
Gospel: Matthew 16: 13-21 



 تفسير أيقونة "السيد الضابط الكل" 

السيد الضابط الكل الجالس على العرش، أمام دائرة السماوات المتدرجة األنوار، يحيط 

به عن يمينه القديس بطرس صخرة الكنيسة في إنطاكية أوالً وفي روما ثانيةً، وعن 

يساره القديس مارون الراهب الكاهن، حامالً كنيسته مقدماً إياها ومتشفعاً لها. هذه 

األيقونة هي من نوع أيقونات الشفاعة، التي حورت واستبدل فيها المعمدان بالقديس 

مارون. إنها تذكرنا بأيقونات الجاللة السيدية، التي دخلت على األيقونوغرافيا بعد القرن 

 العاشر، خاصة في األيقونوغرافية الغربية.

 األب عبدو بدوي 

 تشرين الثاني  ٢ -  تذكار جميع الموتى المؤمنين

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. 

الراحل بونيفاسيوس، كما رسم تذكار جميع القددسيديدوذ ك لد   ن  البابا  قد حدده قداسة  جميع الموتى  ان تذكار 
المؤمنيو الراقدسو بالرّب، كعليهم بعد قصاصات عو الخطاسا المغفورة بالحّل اليّري، أك خدطداسدا عدر،ديّدة، لدم 
سوفوا عنها في هذه الحياة، فهم ملتزمون ان سكفّركا عنها في المدطدهدر،ذ كلدذلد  تدقددّس الدكدنديديدة، ،درقدا  ك دربدا ، 
الصلوات كالقرابيو  جل راحة ا نفس المطهرسّةذ فعلينا نحو، قياما  بواجب الرحمدة كعدرفدان الد دمديدل كالدعدد  
أسضا  أن نرفع الصلوات كنقدّس القدادسس كنصنع الحينات مو أجل الموتي،  نّهم أخوتنا بالمييد،، ك  سديدمدا   ا 

اندتدم سدا ”  ارحدمدوندا ارحدمدوندا“ كانوا مو اقربائنا كالمحينيو  ليناذ فإنّهم مو اعماق مطهرهم سصرخدون ندحدوندا  
(ذ فدلديدندفدذ صدوُت 7/  5)متى ”  طوبى للرحماء فإنّهم سُرحمون“ (ذ ك 21/  11)اسوب ”  أخالَءنا فاّن سد هللا قد ميتنا

نحتفل بعيد تذكار الموتى المؤمنيو سنوسا فى اليدوس الدنداندى  صراخهم هذا آ اننا كأعماق قلوبنا لنُيرع  لى ن دتهمذ
مو نوفمبر ، كتحدسدا  الموتى الراقدسو بييوع الميي، مو ُخلِّّصوا بموت كقيامة ابو هللا كانتصركا عدلدى الدمدوتذ 
را  جميع المعتدقدلديدو مدو عدبدودس دة  م أبوابه بقيامته الم يدة ُمحّرِّ فلو لم سَُمت الميي، كسنز   لى أعماق ال حيم ليُحّطِّ
الخطيئة، لما كان مو معنى لهذا العيد اليوسذ لقد  يّر سيوع الميي، مفهوس الموت فبات عبورا   لى الخلود   مدوتدا  
أبدسا ذ لقد سمى سيوع آ مه كموته بالعماد، كنحو أسضا  مدعوكن للعماد نفيهذ سيود لدى كّلِّ كائو بشدري مدفدهدوس 

، الدحددكد ” الدندهداسدة“ ثابت بأن  للحياة نهاسة، كلكو نحو هذه النهاسة هناك طرسقانذ الطرسق ا ك   سرى في الدمدوت 
ا خيرة التي تقود  لى العدس، الحاجز العظيم الذي تتحط م على أقدامه كلُّ ا حالس كالر بات كالدعدواطدوذ ككدأندندا 
ا الطرسق الناندي فديدندظدر  لدى الدمدوت  نعيش في أفٍق بال أفق، مشهد حياة ُمرعب قوامه الفراغ كالغياب ا بديذ أم 

كالعدسذ فمو لدن هللا خرجنا كبيو سدَسه نيتودع حديداتدندا عدندد ”  النهاسة“ كليس  لى ”  هدف حياتنا“ كواقعٍ سقودنا  لى 
ُع ” تمامهاذ  ن هذا المفهوس اإلسماني  دفع سيوع الميي، ليصرخ مو على صليب ا لم  سا أبدتداه بديدو سددَسدَ  أسدتدودِّ

 ”.ركحي

ليو لتيمية سوس كفاة المؤمو بيوس ميالدهذ  ـ دفع المييحيِّّيو ا ك 

، ُميتقبال   ساه بالعناق الذي سقوده  لى اللدقداء، كا تدحداد ” أخي“ ـ كدفع القدسس فرنييس ا سيزي  لى دعوة الموت 
” الدندهداسدة“ نعم هذا هدو الدفدرق بديدو ”.  الذي كان، كهو اآلن ك  سزا   لى ا بد“ مع حبيبه سيوع منتظرِّ ا جيا  

فمو كان بداسته كنهاسته سيوع الميي، لو سخاف الموت أبددا ذ كمدع الدبدابدا الشدرفدى لدلدكدنديديدة ”.  الهدف النهائي” ك
لقد اخترق الميي، بموته جدار الوحدة، اخترق عزلة بشرس تنا الدقداتدلدةذ أراد ” بندسكتوس اليادس عشر نختم قائليو 

أن سكون رفيق عزلتنا ا خيرة، أي الموت، فانكير ال حيم لحظة دخو  الحب  ليهذ فعندما سخترق الرجداء مد دا  
 لتيترح انفس الموتى المؤمنيو برحمة هللا كاليالس آميو”. الموت سنبت الحّب، عندها تنتصر الحياة على الموت



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 25TH, 2020) 
 
“SEVENTH SUNDAY OF THE HOLY CROSS SEASON” 
 
COLLECTION: 345 $ 



 

MASSES CELEBRATIONS 

SUNDAYS – 11:30 a.m. 

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

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 de-

sired date of marriage and fill the form online on the church website. 

 أقوال القديسين 
 من يتأمل في الموت لن يسمح ألمور العالم 

 أن تشغله عن محبة المسيح يسوع 
 فامض أيام غربتك على األرض بسالم 

 كي تصل إلى ميناء الخالص من هذه الفترة الصعبة من الزمن 
   ومن هذا المكان إلى مكان القديسين األبرار

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

