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Our Lady of Peace Parish 
Maronite Catholic Church 

كالغاري -رعيّة سيدة السالم   
 كنيسة كاثوليكيّة مارونيّة

 

 

AUGUST FEASTS 2021 

Day 20: Saint Bernard. 
  

Day 21: Prophet Samuel & Fasa 
and her children, martyrs. 

  

Day 22: Simphorianos, martyr. 
  

Day 23: Mar Isaac the Syrian. 
  

Day 24: Saint Aphtikios, martyr. 
  

Day 25: Saint Titus, disciple of 
Saint Paul, and bishop of Crete. 

  

Day 26: Saint Xavier, Pope & 
Adrian, martyr. 

  

 

Pastoral Team: 
Fr. Daniel Fares, Pastor 
 

Address: 
504-30th Avenue N.W. 
Calgary, AB T2M 2N6 
 
Phone: 
(403) 289 –8954 
 
Fax: 
(403) 284 –1202 
 
Website: 
www.maronitecalgary.com 
 
E-mail: 
office@maronitecalgary.com 

 
Rectory open: 
From Monday to Saturday 
10:00 a.m. to 3:00 p.m. 
 
Available  

Without appointment from 
11:00 a.m. to 4:00 p.m.  

 

 

Reading (1Thessalonians 1:1-10 ) 

 Gospel (Luke 7: 36-50 ) 

15h Sunday After Pentcost 

عشر من زمن العنصرة مساألحد الخا  



 تأمالت األسبوع
 10-5: 11؛ لو 8-1: 1اإلثنين  يع  

ي رسالة يعقوب ضوء على االيمان الناقص الذي يشوبه االرتياب ويجعل صاحبه في حالة تزعزع وانقسام. ف 
وفي اإلنجيل تاُلقي هذا االيمان المتزعزع صرخة: زدنا ايماناً. وتبقى معرفة اإلنسان لنفسه شرطاً أساسياً ليطلب 
من الرب  أن يزيده من عطاياه وأولها االيمان والحكمة. وأساس هذه المعرفة أن يعرف اإلنسان مجانية العطية 

 فال يدعي الحق في الحصول عليها، وأن يعرف أن هللا هو مصدر كل ِّ عمل صالح فينفتح على عمل النعمة. 
 

 19-11: 11؛ لو 18-9: 1الثالثاء  يع 

بعمل يسوع. واالعترافً  يقود إلى الخالص. هذا ما تدعونا إليه  »الغريب«يستوقفنا في إنجيل اليوم اعتراف  
َ  أن  ننسب  ِّرنا بان كل عطية صالحة هي من لدن أبي االنوار. فما بالنا نستسهلُّ أيضا رسالة يعقوب إذ تذك 
التجربة الى هللا بدل أن نعترف بعجائبه وصنيعه نحونا؟  إن في االعتراف والشكران والربكة سبيال للخالص. 

ِّحادنا بالمسيح!   فلنعش كلَّ يوم من ايامنا ولنحول حياتنا إلى ذبيحة  شكران بات 
 

  25 - 20:  11؛ لو  21 - 19: 1األربعاء يع 
في الرسالة دعوة إلى نبذ الغضب وهو عالمة التديُّن الباطل. وغالبًا ما يظهر الغضب في الكالم الجارح الذي 

ا إنجيل اليوم فيدلُّنا فيه يسوع إلى ملكوت َّللاَّ الذي في داخلنا. ه به تجاه القريب. أمَّ  نتفوَّ
. فلنطلب من َّللاَّ أن يهبنا قلبًا طاهًرا نقيًّا نُعاين فيه  ويبقى القلب الوديع والنقيِّ هو المكان الذي نُعاين فيه َّللاَّ

 ملكوته ونُخرج من كنزه الصالحات تجاه إخوتنا البشر.
 

  30 - 26:  11؛ لو  13 -1: 2الخميس يع 

د مجتمعنا في كلِّ  يوم. وهي تتمثَّل في مخافة  ُرنا رسالة يعقوب الرسول من محاباة الوجوه وهي آفة تهدِّ  تحذِّ 
ا َّللاَّ فوحده يبقى، وهو ما يدلُّ عليه يسوع في الكالم على مجيء  ا البشر فعابرون وأمَّ . أمَّ الناس بدل مخافة َّللاَّ
ه في رضى الناس بل ينظر على الدوام إلى َّللاَّ ويلتمس  ابن اإلنسان. طوبى لمن يُراعي المسكين وال يكون همُّ

 رضاه في كلِّ  فكر وكلِّ  عمل وكلِّ  قول!
 

  31 - 31:  11؛ لو  26 - 14: 2الجمعة يع 

أمام دعوة َّللاَّ لنا علينا أن نترك كلَّ شيء ونسير وراءه. بهذا المعنى نُبدي َمن يسعى ليحفظ نفسه يفقدها. 
. لذلك تأتي أفعالنا  االستعداد لنترك كلَّ شيء ونفقد كلَّ شي لنربح كلَّ شيء في المسيح الذي هو الكلُّ في الكلِّ 
ه أنظارنا إليه في الكالم على اإليمان المقرون  صدى لعزمنا بأن نكون للمسيح. هذا ما تريد الرسالة أن توجِّ 
عاء حيث نكون مثل الكتبة  نا َّللاَّ من شرِّ  االدِّ  باألعمال. فال بدَّ من عمل التضحية، وعدم االكتفاء بالكالم. فلينجِّ 
يسيِّ ين الذين يقولون وال يفعلون فرفضوا دعوة المسيح وآثروا النظر إلى الوراء بدل المضيِّ  قُدًما مع  والفرِّ 

 المسيح.

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Aug 20 to Aug 27, 2021 

13 Envelopes $                          465.00     

Loose $                          459.00 

E-Transfers $                            50.00  

Total $                          974.00 
Thank you for your Donations 

PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE PARISH – CALGA-

RY MARONITE CATHOLIC CHURCH IN YOUR WILL. 

 



 

SUNDAYS – 11:30 A.M. 
 

Daily Mass (Wednesday and Friday at 6:30 p.m.). 
 

BLESSED SACRAMENT ADORATION 
EVERY FIRST FRIDAY 7:00 – 8:00 P.M. 

 

CONFESSIONS 
45 minutes before each mass 

In case of emergency, contact the priest. 
 

VISITING THE SICK 
If you, or someone you know is ill, please contact the church and he will 

arrange to visit the sick. 
 

BAPTISMS 
Please contact the church at least two weeks prior to the baptism date. 

 

MARRIAGES 
Please contact the church a minimum of four months in advance of the  

desired date of marriage. 

“Help for Lebanon” 

 

MASSES & CELEBRATIONS 

SAVE THE DATE AND TIME 

Sundays   
September 05-12-19-26, 2021 

mass will be at 12:00 pm 
No mass during weekdays 


