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5th Sunday of Great Lent:  

Sunday of the Man who was Paralyzed  

  األحد الخامس من الصوم الكبير : أحد شفاء المخلّع

Reading: 1 Tm 5:24-25    Gospel: St Mc 2: 1-12 

We can be the crowd: we can move, be there, hear 
the Word but never welcome it, never be touched, 
never get up. We can forget that this Word is made 
for LIFE to enter our lives. We can be the scribes: 

we can move, be there, hear the Word and 
remember only what is shocking, what is not in 

accordance with "laws", habits, our convictions ... 
We can have an opinion, a thought, words that make 
us search in depth that transforms lives. We can be 
the crowd and the scribes: and be touched only by 

the marvelous! We can be the group of 4 people: we 
can be the 4 men and allow "the paralyzed of this 
world" to meet Jesus. By cultivating solidarity, 

making life more beautiful, we can be signs of the 
presence of Jesus Christ living among us. As 
Christians, we are called, like these people, to 

testify of our faith. Our testimony may enable others 
to become aware of it and to meet Jesus Christ. We 
can be paralyzed: we can be paralyzed in our body, 

but there are also other ways to be paralyzed, by 
evil and let sin invade us, govern us, push us to act 
selfishly and move us away from God. We can be 

Jesus: God trusts us; this confidence that leads us to 
be in solidarity with the earth, with man, with the 

future of the world. 
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PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

أمام خلفية المشهد العجائبي الذي سبق ورأيناه، المخلع يحمل سريره 

أمام بركة شيلوح التي يحرك ماءها المالك باصبعه. لقد اعتمدنا هذه 

األعجوبة عوض المخلع المدلّى من سقف البيت ألنها تكمل سلسلة 

 العجائب المنمنمة في المخطوطين الفاتيكاني والبريطاني. 

 األب عبدو بدوي

 كانت فتاة تحب قراءة اإلنجيل و في يوم قرأت اآلية

"ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي 

." 

وإذ شعرت بفرحة وسرور وذهبت الى صورة المسيح وقالت يا رب انا أدعوك الى ان تتناول 

 الطعام عندي اليوم .

 خرجت مسرعة لشراء كل ما تحتاجه إلعداد الطعام وكان يغمرها فرح ومحبة .

وفي طريق عودتها وإذ بصوت ينادي عليها وكان صوت طفل صغير يقول: أرجوك يا آنسة هل 

تسمحين بان تعطيني بعض الطعام ألني انا وأخي الصغير نكاد نموت من الجوع . ومن دون تفكير 

 فتحت الفتاة الكيس وأعطت الطفل بعض الطعام ..

و في طريقها للمنزل لفت نظرها عجوز كان جالس على األرض فشعرت بالحزن عليه وذهبت 

 وأعطته من الطعام الذي اشترته .

و قبل وصولها بفترة رأت جارتها العجوز خارجة فسلمت عليها وسالتها اذا كان بإمكانها تقديم مساعدة، فقالت العجوز: إّن 

 ولدها قد تأخر في العمل وهي وحيدة في المنزل وتشعر بالجوع 

 وارادت ان تتسوق .فتحت الفتاة الكيس وقالت يا خالة لقد اشتريت طعاما يكفي فتفضلي وخذي منه ال داعي أن تخرجي ...

ثم عادت الفتاة مسرعة الى المنزل لكي تعد الطعام ولكنها فوجئت عندما وجدت ان الطعام المتبقي غير كافي .لكن في نفس 

 الوقت لم تكون نادمة ألنها أعطت منه ...

إتجهت الفتاة حزينة الى الصورة وقالت يا يسوع سامحني لن أستطيع أن أفي بوعدي على دعوتك على العشاء ،فشعرت 

 بصوت يقول لها :

يا ابنتي الغالية ال تحزني لقد وفيت ولقد تغديت معك عندما أطعمتي الصغار والعجوز وجارتك .ففرحت الفتاة ، ومن شدة 

  فرحتها بكت ثم أخذت تصلي هلل فتذكرت اآلية :

 ( .40:  25)مت  "الحق أقول لكم، إن كل ما تفعلونه بأحد هؤالء الصغار فبي تفعلون".

““  
THE BLIND SUNDAY 

Reading (2 Cor. 10: 1-7)-  Gospel (Mark 10: 46 – 52) 

“Saint Joseph the Chaste March 19th, 2021” 

We will celebrate the feast of Saint Joseph, on Friday, March 19th,  2021 at 6:30 

p.m. 


