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SEVENTH Sunday of GLORIOUS RESURECTION  

 األحد السابع من زمن القيامة : وصيّة يسوع الجديدة
Reading: (Romans 10: 1-13) Gospel: (Luke 24: 36–48) 

Saying that you love each other, is 
another way of saying “everyone is 

beautiful, everyone is nice”. It’s not a 
feeling, it’s not appreciating others, 

having feelings for them.  It is a 
method, a way of doing things. 

We are invited to act, to manifest God, 
to be activists of love, of loving one 

another. It is our way of discipleship, 
of manifesting, of making God’s 

presence public. 
We can say that God manifests to 

show his presence in the pain of those 
who suffer. But in the face of this pain, 
he invites us to partake, in the pain of 

those who suffer - and we in turn 
manifest and make it visible through 

our commitment to love            
voluntarily. 

Love is the method that Jesus left us to 
change the world and thus manifest 

the Glory of God. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


PLEASE REMEMBER  
OUR LADY OF PEACE PARISH - CALGARY 

MARONITE CATHOLIC  CHURCH 
IN  YOUR WILLWILL 

““Next Sunday, May 23Next Sunday, May 23rdrd,  2021”,  2021” 

Reading (Acts 2: 1-12 ) -  Gospel (John 14: 15– 20) 

 للصعود له ثالث أبعاد وهي تمجيده وتساميه على الكون وتمهيد لعودته.

( الصعود تمجيد المسيح السماوي: إن المسيح قبل أن يعيش على األرض يمكن 1
، وحكمة. فصعوده إلى السماء إلى يمين األب ”كلمة”القول إنه كان لدى هللا كإبن، و

وإنما هو عودة إلى العالم السماوي الذي منه سبق ونزل من السماء، مسكن األلوهية 
(. بالصعود والنزول ارتبطت 144:5( رحمةً بنا ليفتقد الناس )مزمور5: 1)رؤيا 

(. واما جلوس يسوع عن يمين هللا فيعني أنه قد أكمل 51: 1السماء باألرض )يوحنا 
عمله وأن له سلطاناً وقد تّوج ملكاً. والتالي ما صعوده اال تعبير عن مجد المسيح 

(. ومن ناحية أخرى يشير صعود المسيح الى الدخول 34: 2السماوي )أعمال 
النهائي لناسوت يسوع الى مقر هللا السماوي من حيث سيعود، ويخفيه هذا المقر في 

(. وفي الليتورجيا السريانية نجد هذه 665هذا الوقت عن عيون البشر. )ت ك 
نزل ربّنا بحثًا عن آدم وبعد أن وجد َمن كان “الصالة التي تعبّر عن تمجيد المسيح بصعوده الى السماء: 
(. أتى وأظهر لنا أنّه هللا؛ ولبس جسدًا وكشف 4: 15ضائعًا، حمله على كتفيه وبالمجد أدخله السموات معه )لو

 ”.لنا أنّه إنسان. نزل إلى الجحيم وبيّن لنا أنّه مات؛ صعد وتمّجد وأظهر لنا أنّه كبير. فليتبارك مجده!

( أنه منذ اآلن يجلس 24: 15قورنتس  1( الصعود داللة على تسامي المسيح على الكون والقوات السماوية )2
(. ويكشف لنا انجيل متى سلطان 21 -20: 1على العرش في السماوات ليتقلد السيادة على الكون )أفسس 

(، وأكد لنا بولس الرسول هذا النصر الذي 12: 22يسوع الذي يتمتع به في السماء وعلى األرض )متى 
ال من لسان بشر “(. ويقول القديس كبريانوس: 11 -6: 2( وبطاعته )فيلبي 15: 2اكتسبه بالصلب )كولسي 

وال مالئكي يستطيع أن يصف كما يجب عظيم االحتفال واالكرام الذي صار لإلله المتجسد بصعوده في هذا 
 ”.اليوم

يسوُع هذا الَّذي ُرفَِع َعنُكم إِلى السَّماء َسيأتي كما “( الصعود تمهيد لعودة المسيح في مجيئه الثاني: إن 3
(. هذه العبارة تقيم ارتباطاً عميقاً بين ارتفاع المسيح إلى السماء 11: 1)أعمال ” َرأَيتُموه ذاهبًا إِلى السَّماء

 1وبين عودته ثانية في آخر األزمنة، عند التجديد الكلي الشامل حينذاك سيأتي كما انطلق، نازالً من السماء )
 1(، بينما يصعد مختاروه لمالقاته، هم أيضا على غمام )16 -14: 14( على الغمام )رؤيا 16: 4تسالونيكي 
(. فالتاريخ يتحرك نحو نقطة محددة هي مجيء يسوع المسيح ثانية ليدين العالم، ويملك على 11: 4تسالونيكي 

 (. 2: 5تسالونيكي  1كل المسكونة. وينبغي علينا، أن نكون مستعدين لمجيئه المفاجئ )

 عيد صعود الرّب يسوع إلى السماء

 تفسير أيقونة "القيامة المجيدة"
أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر مع حامالت الطيب والمالك 

المتشح بياضاً. اعتمدناها ألنها أكثر واقعية وإنجيلية. أما الهبوط إلى 

الجحيم فتأتي الحقاً واستعملت في التقليد السرياني بعد القرن الثالث 

 عشر. 

 األب عبدو بدوي



 أقوال القديسين

2021 , 
rd

PENTECOST SUNDAY MAY 23 

   لذلك علينا أال نقلق على األرض  صعد يسوع إلى السماء 
إن أردنا أن نصعد ونكون بصحبته سالم  لتكن أفكارنا هناك، وسوف يكون هناك  

  نحن نُعيّد لمناسبة عيد الصعود بكل طهارة فيجب علينا أن نكف عن الخطية وعن الشر
  وصعوده هو مجدنا ألن قيامة المسيح هى رجاؤنا فنحن نصعد معه وتكون قلوبنا فوق

 القديس اغسطينوس

The Holy Mass (LIVE STREAMING) at 11:30 a.m. 
blessing the water during the mass 

(The Blessed Water will be available during the weekdays)  
PLEASE CALL THE RECTORY BEFORE YOU COME FOR PICK UP 

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. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period May 09 to May 14, 2021 

4 Envelopes $              150.00     

Loose $                30.00 

E-Transfers $              445.00  

Mather’s day Raffle $            2200.00 

TOTAL $            2825.00 

Thank you for your Donations 

http://www.maroniteparishcalgary.com/
https://www.maronitecalgary.com
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