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NEW SUNDAY 
 األحد الجديد: ظهور يسوع للتالميذ وتوما معهم

Reading: (2 Cor 5:11-26) Gospel: (St  John 20:26-31) 

Jesus is alive and well in the midst of 
his assembled disciples, and to prove it, 
he shows them his wounds, which are 

the marks of his crucifixion; the 
resurrection does not deny death. Even 
if all this may seem incomprehensible 

to them, Saint John says: The disciples 
were filled with joy. It's unheard of 

what happens to them. The evangelist 
continues his story: Jesus said to them 

again: Peace be with you. 
The disciples may be in peace, not as if 
nothing had happened, but in spite of 
what has happened, because the peace 

of the Risen One is stronger than 
anything that can happen. 

When we say "Amen! At the moment 
of communion, we affirm to recognize 
the Risen One, present under this sign 

of bread. We recognize Jesus alive, 
Christ, the Lord, who comes to offer us 
his peace, to free us from our worries. 

Happy Easter to everyone! 
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األحد الجديد. نهاية أسبوع الحواريين )البسي البياض(. اليوم 

الثامن من األسبوع األخير. أحد توما الرسول. كل هذه العناصر 

 جمعت في هذه األيقونة، فأتت تعبيراً مضيئاً: لهذا العيد الجديد.

 األب عبدو بدوي

““Next Sunday, April 18Next Sunday, April 18 thth, 2021”, 2021” 

(2 Timothy 2:8-13) -  (Luke 24:13-35) 

يرتبط عيد الرحمة اإللهيّة باسم الراهبة القدّيسة ماريا فوستينا للقربان األقدس البولونيّة التي ُولدت سنة 
 111بعمر المسيح  1018، وماتت سنة 1021، ودخلت رهبانيّة سيّدة الرحمة في فرصوفيا سنة 1001

 سنة.
ظهر لها المسيح بكامل قامته، وبمجد القائم من الموت، ويخرج من قلبه شعاعان أبيض وأحمر يدّّلن إلى 

الماء والدّم اللّذَين جريا من صدره، عندما طعنه أحد الجنود بحربة وهو ميت على الصليب. وكان ذاك 
: "أُرسمي لوحة بما ترين، واكتبي  1011شباط  28الظهور في  وهي في غرفتها تصلّي. فطلب إليها قائًلا

م هذه الصورة في كنيستك أّوّلا ثّم في العالم أجمع".  في أسفلها: "يا يسوع، أنا اثُق بك". وأرغب أن تُكرَّ
الماء عًلمة المعمودية التي منها نولد كمسيحيِّّين، أبناء هلل وإخوة لبعضنا البعض بالمسيح.والدم، عًلمة 
اإلفخارستيا، هو دم الرّب الذي يغسل خطايانا ويروي نفوسنا بالحياة الجديدة. إنّنا من رحمة هللا ومحبّته 

 ُولدنا، وبدم المسيح افتُدينا، وبجسده ودمه نتناول الحياة اإللهيّة.
: "يا ابنتي، كلّمي الكهنة  بهذا الترائي طلب الرّب يسوع من األخت فوستينا نشر عبادة الرحمة اإللهيّة، قائًلا
عن رحمتي الفائقة. إن شعلة رحمة قلبي تحرقني، وأريد أن أسكبها في النفوس التي ّل تصدّق أنّي إله جّواد 

 محّب".
لقد فتحت األخت ماريا فوستينا أعيننا إلى "الحّب المصلوب"، من خًلل نشر عبادة الرحمة اإللهيّة، انطًلقاا 

من قول المسيح لها: "أرغب أن تفهمي بالعمق حبّي الذي يحترق به قلبي للنفوس. ويمكنُكِّ فهمه فقط من 
 خًلل التأّمل بآّلمي. استرحمي قلبي من أجل الخطأة، فإنّي أرغب بخًلصهم".

وتقول القديسة مارينا فوستينا: "ما من أحد ينكر أّن هللا رحيم، لكّن هللا يريد أن يعّرف العالم كلّه ذلك. ويريد 
 من النفوس أن تتعّرف عليه كملك الرحمة، قبل مجيئه الثاني كملك ديّان".

قدد و     و     ق د و     ا ل قدو ي   ،   

قدد و     ا لدحدي    ا لدذ ي   ال   يدمدو       

  ا ر حدمدندا   و   ا ر ح م   ا لدعدا ل م   أ جدم   

ا ي دهدا   ا لدد م   و ا ل مدا     ا لدل دذ ا     

تدد فدقدا   مدن   قدلد    يدسدو ع   

ن  ن ا   إكدندبد    ر حدمدة   ل ندا :   

 ن ث ب   بد دمددا .   
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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. 
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