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Mass: 
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Today’s parable emphasizes the inner attitude 

with which this gift must be welcomed and 

valued. The attitude that one should not have is 

that of fear: the servant who is afraid of his boss 

and fears his return hides the coin underground 

and it produces no fruit. This happens, for 

example, to those who have received Baptism, 

Communion and Confirmation, but then buried 

these gifts under a layer of prejudice, under a 

false image of God that paralyzes faith and 

works. 

This makes him betray the Lord’s expectations. 

But the parable emphasizes more the good fruits 

borne by the disciples who, happy with the gift 

received, did not keep it hidden out of jealously 

or fear, but made it bear fruit by sharing it. 

Yes, what Christ has given us is multiplied by 

giving it!  It is a treasure made to be spent, 

invested, and shared with all, as this great 

administrator of the talents of Jesus teaches us. 

 األحد السادس بعد عيد الصليب: مثل الوزنات
Sixth Sunday of the Holy Cross Season 

 Reading: Galatians 6:1-10 
Gospel: Matthew 25: 14-30 



 تفسير شعار السينودس 

 
 عيد القديس البابا يوحنا بولس الثاني -تشرين األول  22

If you are new to our parish, or have not yet been 

registered in our Parish, please submit a registra-

tion form or drop it off in the Rectory office. 

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الثاني والعشرين من تشرين األول بعيد القديس يوونونوا بوولوس الوثوانوي 

 (.2005ـ  1220)كارول فوتيال 

 1291أكوتووبور  16يوننا بولس الثاني هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الرابع والستون بعد المائتين منو  

 1220مايو  11في نبرية طويلة دامت ستًا وعشرين عاًما. ولد في  2005أبريل  2ونتى وفاته في 

وأصوبوأ أسوقوفًوا عوا   1246باسم كارول جوزيف فوتيال في بولندا وانخرط في سلك الكهنوت عوا  

وأخيًرا نبًرا أعظم للكنيسة الكاثوليكيوة خولوفًوا لولوبوابوا يوونونوا بوولوس  1269ثم كارديناالً عا   1251

( كوموا 1523 – 1522األول؛ وعند انتخابه كان البابا غير اإليطالي األول من  عهد إدريان السادس )

 كان البابا البولندي األول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

اعتبر البابا يوننا بولس الثاني واندًا من أقوى عشرين شخصية في القرن العشرين، وقد لعب دوًرا بوارًزا فوي إسوقواط الونوظوا  

فوي توعولويوموه ”  بوالورأسوموالويوة الوموتوونشوة“ الشيوعي في بلده بولندا وك لك في عدد من دول أوروبا الشرقويوة، وكو لوك فوقود نودد 

االجتماعي؛ ونسج عالقات نوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة األرثوذكسية الشرقية والكنيسة األنغليكانية إلى جانب الديوانوة 

اليهودية واإلسالمية، على الرغم من أنه انتقد من قبل بعض الليبراليين لتموسوكوه بوتوعوالويوم الوكونويوسوة اود وسوائول مونوع الوحومول 

االصطناعي واإلجهاض والموت الرنيم وسيامة النساء ككهنة، ك لك فقد انتقد من بعض المحافظين بسبب دوره األسواسوي فوي 

المجمع الفاتيكاني الثاني واإلصالنات التي أدخلت إثره على بنية القداس اإللهي، ولكسره عوددًا وافوًرا مون الوتوقوالويود والوعوادات 

 البابوية.

بلدًا. وكان يوجويود اإليوطوالويوة  122ك لك فقد كان البابا واندًا من أكثر قادة العالم سفًرا خالل التاريخ، إذ زار خالل توليه منصبه 

واأللمانية واإلنجليزية واإلسبانية والبرتغالية والروسية والكرواتية إلى جانب الالتينية والبولندية لغته األ . كما أّن أنود موحواور 

شوخوًصوا وفوع الوعوقوائود  413وفي سبيل ذلك أعلنت خالل نوبوريوتوه قوداسوة ”  القداسة الشاملة“ تعليمه الالهوتي كان يستند على 

آخرين، أي أن ما رفع خالل نبريته يوازي نصيلة أسالفه خالل القرون الخامسة السوابوقوة، وفوي  1340الكاثوليكية وطوباوية 

طلب البابا بنديكتس السادس عشر فتأ ملف تطويب البابا يوننا بولس الثاني، وانتفل بإعالنه طوبواويًوا  2005كانون األول  12

، أما  مواوات افالم مون الوحوجوا  2014نيسان  29. وأعلن البابا فرنسيس األند 2011أيار  1للكنيسة الكاثوليكية الجامعة في 

المتوافدين من مختلف أنحاء العالم، قداسة الحبرين األعظمين البابا يوننا بولس الثاني والبابا يوننا الثالث والعشرون، بحضور 

 البابا السابع بنديكتوس السادس عشر. 

شجرة مهيبة كبيرة، مليئة بالحكمة والضوء، تصل إلى 
السماء. عالمة على الحيويّة العميقة واألمل، تعبّر عن صليب 

المسيح. تحمل اإلفخارستيّا التي تضيء كالشمس. الفروع 
األفقيّة المفتوحة مثل اليدين أو األجنحة تشير، في الوقت 

 نفسه، إلى الروح القدس.

ليس شعب هللا ساكًنا: بل متحرًّكا، في إشارة مباشرة إلى 
األشخاص ”. السير مًعا“أصل كلمة سينوُدس التي تعني 

متّحدون بديناميكيّة مشتركة يتمتّعون بها من خالل شجرة 
 الحياة هذه، ومن خاللها يبدأون مسيرتهم.



 أقوال القديسين
 اإليمان نعمة يقّدس العقل والقلب والنفس، ألن العقل المستنير باإليمان 

 يجعل الحياة أكثر رجاء وفرحاً وسعادة. 
 القديس يوحنا بولس الثاني 

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

MASSES CELEBRATIONS 

SUNDAYS – 11:30 a.m. 

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

BLESSED SACRAMENT ADORATION 

EVERY 1st FRIDAY 9:00 – 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 arrange to visit the sick. 
 

BAPTISMS 

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

and fill the form online on the church website. 
 

MARRIAGES 

Please contact the Priest a minimum of four months in advance of the 

desired date of marriage and fill the form online on the church web-

site. 

“Covid-19 regulation” 
Keep save distance 2m, Wear a face covering all time, Wash your hands   

http://www.maroniteparishcalgary.com/


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

IN  YOUR WILLWILL 

 

 
As every year Our Lady of Peace prepares a Christmas party for 

the children. The success of the party is dependent on the generos-
ity of its parishioners. Now is the time to start donate or gifts. 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Oct. 18 to Oct. 22, 2021 

11 Envelopes $                  260.00     

Loose $                  324.50 

E-Transfers $                  140.00  

                  

Total $                  724.50 

Thank you for your Donations 

Mass intentions  

Sunday October 24th, 2021: M.m. For Hanna Haddad and Fr. Fadi Haddad offer by 
the family. 

Sunday November 14th, 2021: 40 days M.m. for the late Sleiman Dakhlala offer by 
family. 


