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 األحد الثامن من زمن العنصرة: يسوع الخادم المحبوب
Eighth Sunday of Pentecost  

Reading: Rm. 8:1-11  Gospel: St. Mt.12:14-21  

“The Spirituality of the Apostle” 
 

Have I always honored other people? 
Have I always respected the poor? 

How did I meet Christ in the poor or in 
another person? Give an example. 

Where is God in the Apostles service 
activity that has been completed? 

How would God act? What does God 
have to say to us about it? 

How do I discover Jesus Christ when I 
help the poor or anyone in need? 

Have we changed by those with whom 
we helped and served?  In what way?  
What is God telling me through these 

persons? 
How has Jesus revealed himself to 

me? 
What are some Apostles values that I 

recognize? 
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PLEASE REMEMBER Our Lady of Peace Parish - Calgary Maronite 
Catholic Church  IN  YOUR WILLWILL 

Next Sunday, July 18th, 2021 
9th SUNDAY OF PENTECOST 

Reading (2Cor 5:20-6/10)  * Gospel (Luke 4: 14-21 ) 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


 

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. 
العذراء تتوسط الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل في وقفة تذكارية. 
الجميع تحت قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، ويخرقه الروح 

بشكل حمامة تتوزع السنة ناٍر فوق الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها 
اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرّجة في العنصرات الالحقة في 

 االيقونوغرافيا المسيحية.

 األب عبدو بدوي

 JULY FEASTS 2021 

 Day 20: Prophet Elijah. 
 Day 21: Saint Simon Salot (the idiot) and his friend John (from Homs, Syria). 

 Day 22: Saint Lucius, or Nohra (which means Light) and Saint Mary Magdalene. 
 Day 23: Saint Sharbel. 

 Day 24: Saint Christina of Tyre, martyr (Lebanese). 
 Day 25: Saint Ann, mother of Our Lady Mary. 

Day 24: Saint Christina of Tyre, martyr (Lebanese). 

 تموز تذكار الشهداء رهبان مار مارون 31 
     تموز  11تحتفل الكنيسة المارونية بعيد الشهداء رهبان مار مارون في 

من كل عام. كان هؤالء الرهبان يقطنون اديار سوريا الشمالية قرب 
لبنان الشمالي. وكانوا شديدي التمّسك بالمعتقد الكاثوليكي وفقاً لتعليم 

القائل بأن في  151المجمع المسكوني الرابع الخلكيدوني المنعقد سنة 
المسيح طبيعتين إلهية وانسانية ضدّ اوطيخا واتباعه. فقام عليهم ساويرا 

بمساعدة الملك انسطاس الذي كان نصبه بطريركا على انطاكية. فقتل 
منهم ثالثمئة وخمسين راهبا وكثيرين غيرهم من الرهبان واألساقفة في 

فرفع اخوانهم األحياء عريضة الى الحبر الروماني البابا  515السنة 
(. يبينون له كيفية استشهاد اخوانهم هؤالء. وما 521 – 511هرميسدا )

ألحقه بهم من األضرار البطريرك ساويرا ورفيقه بطرس القصار 
، 515واتباعهما.فأجابهم البابا برسالة مؤرخة في السنة التالية اي سنة 

فيها يعزيهم ويحثهم على ان يقاوموا بشجاعة االضطهاد. وقد اثبث المؤرخون وأخصهم تاوفانوس 
وتاوافيلوس الرهاوي الماروني حقيقة اضطهاد ساويرا للكاثوليك وال سيما الرهبان وقتله عددا 

وافرا منهم، مشيرين بذلك الى هؤالء الرهبان الشهداء الثالثمئة والخمسين. ومنذ القديم تعيّد 
الطائفة المارونية لهم، معتبرة اياهم اجدادها وشفعاَءها المستجابين لدى هللا. وقد عمم البابا 

بنديكتوس الرابع عشر لجميع كنائس الطائفة الغفران الذي كان منحه البابا اكليمنضوس الثاني 
 صالتهم معنا. آمين!لكنائس الرهبان الموارنة.  1511عشر سنة 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period July 02 to July 09, 2021 

12 Envelopes $             280.00     

Loose $             215.00 

E-Transfers $             100.00  

Total $             595.00 

Thank you for your Donations 




