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Our Lady of Peace Parish 
Maronite Catholic Church 

كالغاري -رعيّة سيدة السالم   
 كنيسة كاثوليكيّة مارونيّة

 

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

 

Today’s Gospel tells us of the meeting of the 
Canaanite woman and Jesus. And Jesus' attitude to 
us seems very harsh with regard to this woman who 

asks for the help of a healing for her possessed 
daughter. 

Jesus replied: “I was sent only to the lost sheep of 
Israel”. But the woman is not discouraged, she 

comes to block her steps by bowing down before 
him. “Lord, come to my aid”. Jesus replied: “It is not 
good to take the bread of the little children and give 

it to the little dogs”. «It is true Lord» replied the 
Canaanite woman «But the little dogs eat the crumbs 

that fall from their master’s table». Wonderful 
answer that completes convincing Jesus of the faith 
of this woman: she puts herself in the last place just 
like the pagan centurion of Capharnaüm: «Lord, do 

not disturb you any more, I am not worthy». 

“Woman, your faith is great, that everything happens 
for you as you like.” Faith changes everything and 

always finds an answer in God. 

Lord, awaken in us this faith so attentive that it calls 
for your tenderness as Father and makes visible to us 

the salvation to which you have destined us. 

 األحد الثاني عشر من زمن العنصرة: إيمان المرأة الكنعانيّة 
21th Sunday of Pentecost 

Reading: Ephesians 3:2-23  
Gospel: St Matthew 25:12-18 



 “ قصة روحية”

 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة بنوعها في الفنن النمنسنين ني  

العذراء تتوسط الرسل ويداها ب ركة األخذ والعطاء  حوليها الرسل في وقفة تنذكنارينة  

الجميع ت ت قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، وينرنرقنل النرو  

بشكل حنمنامنة تنتنوزن السنننة ننارر فنو  النرلوس  هنذه النعنننصنرة تنتنمنين  بشنكنلنهنا 

اإليقونوغرافي الذي يت ول إلى أشكال دائرية ومدرّجنة فني النعنننصنراق الن حنقنة فني 

 االيقونوغرافيا المسي ية 

 األب عبدو بدوي

  ابنتها تبكي!!..ت فََوَجدَ المطبخ.. َخلَت إلى د

 ابِك؟!..سألتها: م

  لت ألمها:جدّاً.. فَقاحزينة لفتاة كانت ا

  سوأ يوم في حياتي..اليوم أ

 ٌس مثلي!!..تعيهذه في الدنيا ال يوجد أحدٌ 

 ولكن ماذا حصل؟!..سألتها أمها: 

  التي دخلتها..خسرت المسابقة فََردَّت الفتاة: لقد 

 وضاع تعب السنة كلها في لحظات..

..خانت العِشرة وأساءت ديقة لّي.. وأقرب ص  إلَيَّ

وسيأخذ عالجٍ المستشفى.. لذي بجانبنا.. أخذوه إلى في دار األيتام انُت أزوره دائماً كالذي الطفل الصغير حتَّى 

  كيميائّي!..

َر الكعكة التي تُحبِّينها؟!.. فأجابت ألها: أتُحبِّيَن لت ابنتها.. وقااألم لماذا يحصل كل هذا؟؟!!.. َغَمَرت ن نَُحّضِ

 اإلبنة باإليجاب..

أّمي.. وقالت لها: إلبنتها: إشربي القليل مَن الزيت!..إستَْغَربَت الفتاة كثيراً.. وقالت فأحَضَرت المواد 

 أتمزحين!!..

ي.. أماذا يحصل يا وقالت لها: وبعدَ قليل.. قالت لها أّمها: أتأكلين القليل مَن الدَقيق األبيض!..  فتفاجأت الفتاة  ّمِ

قي القليل من لها هل هذا يؤكل؟!.. فقالت   لبَيض!..اعلى الفانيليا أّمها: حسناً.. تَذَوَّ

 أّمها:لها ُمقرف!..فقالت أمي.. طعمهم الفتاة باستغراب: لها فقالت 

  وتكرهينها اآلن..رفضتيها لتي ااألشياء كل 

 عندما تُمَزج مع بعضها.. َوتُوَضع في النار..

 لتي تُحبِّينها!..استَخُرُج مَن الفرن.. الكعكة 

  وهكذا هَي ال ياة  

 فأحياناً كثيرة.. تَحَصل لنا ظروٌف ُمْؤلمة..

  وحتَّى على هللا!!..الظروف والدنيا.. على ناقمين فَنُصبح 

ل بِما يحصل!..   دوَن أن نَفَهم ما يحصل لنا.. أو نتأمَّ

  في المستقبل..ِعْلماً أنَّ هذه األشياَء نفسها.. قَد تَُكوُن 

 الذي لم نتخيله أو نتوقّعه..جمل.. هَي الخير األسمى لنا.. واأل

 (.28/ 8"ألنَّ ُكلَّ األَْشيَاِء تَْعَمُل َمعًا ِلْلَخْيِر.. ِللَِّذيَن يُِحبُّوَن هللاَ... "..)رو 



““Next Sunday, Next Sunday, AugustAugust  1515thth, 2021”, 2021” 

(2Corinthians 3: 2-22) - (Luke 8: 2 – 15) 

You are all invited to gather every Friday at the Church hall.  
We start by thanking God in the Holy Mass at 6:30 pm 

 أقوال القديسين

Day 16: Saint Xavier, Pope & Adrian, martyr. 
Day 17: Anba Benjamin the hermit. 

Day 18: Saint Moses the Ethiopian (Habashi) & Saint 
Augustine, Doctor in the Church. 

Day 19: The beheading of Saint John the Baptist. 
Day 30: Saint Philikos, martyr. 

Day 32: Mar Abda, Mar Zakhia, and Mar Ijidios. 

Mass will be 

Celebrated for the 

intention of the 

living and the de-

parted members of 

the Akhawieh  

 حارب ذهنك باستمرار واضبطل كلّما تشتّت،
 ألن هللا ال يطلب من المطيعين ص ةً خاليةً من التشتّت 

 ف  تكرب إذا ُسِلَب ذهنك، بل افر  ألنك تسترجعل باستمرار،
 ألن عدم الشرود هو ميّ ة الم ئكة فقط 

 )القديس يوحنّا السلّمي( 



MASSES CELEBRATIONS 
SUNDAYS – 11:30 a.m. 

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

 

BLESSED SACRAMENT ADORATION 

EVERY 1st 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 Priest and he will ar-

range to visit the sick. 
 

BAPTISMS 

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

MARRIAGES 

Please contact the Priest a minimum of four months in ad-

vance of the desired date of marriage. 

 

We welcome all parishioners back for another year of cooperation 

and prosperity in our Lord, Jesus Christ.  Our Lady of Peace pas-

tor and parishioners would like to welcome all visitors and fami-

lies who are new to the parish family. 

PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE PARISH -CALGARY 
MARONITE CATHOLIC CHURCH 

IN  YOUR WILLWILL 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period July 30 to Aug 06, 2021 

11 Envelopes $                325.00     

Loose $                196.55 

E-Transfers $                140.00  

Total $                661.55 Thank you for your Donations 


