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FOURTH Sunday of GLORIOUS RESURRECTION
 ظهور يسوع للرسل على البحيرة: األحد الرابع من زمن القيامة
Reading: (Hebrews 13:18-25) Gospel: (St Jn 21:1-14)

The Risen One asked the Apostles to go
fishing again, with the order to throw
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the net to the right of the boat. The
answer may have demanded a lot of
Fax:
confidence from them. But that's where
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they found a lot of fish.
When life seems dull, disappointing,
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unsatisfactory, could it not be that the
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Risen Lord asks us to revisit these
situations, to take a new look at our
E-mail:
daily life, a look a little more precise, a
office@maronitecalgary.com different look, the look of the faith. It is
with the help of this look that we can
recognize the signs of the active
Rectory :
presence of the Risen One in the course
of our days.
Available VIA EMAIL OR
Just as the beloved disciple tells others
PHONECALL
of his gratitude to the Risen Lord by
saying to them, "It is the Lord," so we
must learn to share the fruits that faith
makes us produce. We are not alone in
experiencing the adventure of faith, it
is a shared experience.
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أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النير مع حامالت الطيب والمالك
المتشح بياضاً .اعتمدناها ألنها أكثر واقعية وإنجيلية .أما الهبوط إلى
الجحيم فتأتي الحقا ً واستعملت في التقليد السرياني بعد القرن الثالث
عشر.
األب عبدو بدوي

الوردية هي التأمل مع مريم في وجه يسوع
عادت السيدة متأخرة إلى المبنى الذي كان يُعقد فيه مؤتمر
تحضره ،فوجدت الباب الخارجي موصداً .ضغطت على الجرس
عدة مرات فلم تجد رداً ،قرعت الباب بيديها وليس من مجيب،
فبدا لها أن جميع من في المبنى إما ناموا أو موجودون بعيدا ً
عن الباب .احتارت السيدة :ماذا تفعل وقد مر أكثر من ربع
الساعة وهي تحاول الدخول دون جدوى؟ وزاد من هلعها أن
الوقت قد صار متأخراً .مرت الدقائق وكأنها دهر ،بطيئة ثقيلة،
ودموعها على خديها ،والجو بارد ،وهي ال تعرف ماذا تفعل .وبعد فترة ظهر رجل
عائد هو اآلخر إلى المبنى ،ما أن قابلها حتى سألها إن كان يمكنه أن يساعدها.
أجابته بحالها ،فسألها الرجل :وهل لم تتسلمي من منظمي المؤتمر مفتاح الباب.
أجابت :كال ،بل سلموني مفتاح حجرتي فقط .سألها الرجل :ألم تتسلمي شيئا ً آخر؟
أجابته :لم أستلم سوى هذا المفتاح وكتيب صغير للتعليمات .ابتسم الرجل مشفقا ً
وأجابها :يا سيدتي ،يبدو أنك لم تقرأي كتيب التعليمات الذي تسلمتيه ،فمفتاح
يمكنك أيضا ً من فتح الباب الخارجي ،وهذا مذكور بوضوح في كتيب
حجرتك ِّ
التعليمات .لقد كان المفتاح في يدك ،لكنك لم تستعمليه! لقد قاست هذه السيدة
نكلف نحن أنفسنا
وقتا ً عصيباً ،ألنها لم تكلف نفسها أن تقرأ كتيب التعليمات! وكم ِّ
عنا ًء ومشقة عندما ال نواظب على قراءة الكتاب المقدس على اعتبار أنه تعليمات
هللا لنا .ما أغرب أن نقف أمام باب موصد ،في حيرة من أمرنا ،وبيدنا المفتاح
مزمور«( :119سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي»(اإلنجيل ) وليت شعارنا يكون
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)Reading (Ephesians 2:1-10) - Gospel (John 21:15-19
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IN YOUR WILL

Pray with us on Facebook Live Streaming
everyday at 12:00 p.m.

MASS INTENTIONS
Please you can offer your Mass Intention of your beloved
ones or any intention you want to pray for. Please fill the
form on the church website
www.maronitecalgary.com

Thank you for your understanding.

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS
Period April 18 to April 25, 2021

6 Envelopes
Loose
E-Transfers
Sacraments
Special donations
TOTAL

$ 115.00
$ 230.00
$ 210.00
$0
$ 1000.00
$ 1,555.00

Thank you for your Donations

