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The great wonders and miracles of the false 

prophets are aimed at seducing, that is to 

say, to lead astray, to blind, to divert, to 

confuse, to deceive individuals or groups. 

Jesus warns us: Beware of false 

prophets. They come to you in sheep’s 

clothing, but inside they are wolves who 

kidnap you” (Mt 7:15). He exhorts us to 

vigilance, prudence and discernment: to 

discern what is of God and what is not: 

“What is of God is produced by the Spirit 

of God; it produces peace”. 

Let us then be prudent and vigilant. Let us 

not rush, without reflection, into all that is 

new, shines and miraculous. 

Let us put all things in the light of the Word 

of God which is at the same time a lamp 

that illuminates, a sword that cuts and 

separates, a truth that liberates… 

  األحد الثالث بعد عيد الصليب: المسحاء الدّجالون وعودة ابن اإلنسان
Third Sunday of the Holy Cross Season 

 Reading: Philippi 3:17-4:1  
Gospel: Matthew 24: 23-31 



 “ تشرين أول 1-لقديسة تريزا الطفل يسوع اعيد ”

 تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب" 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات المشرقية، 

تصور لنا الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. جميعنا هذه التقاليد معاً 

وصّورنا الصليب الممجد المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "بك نقهر 

أعداءنا ومن أجل إسمك نطأ مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار 

على رؤوس الجبال، التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى اليوم في هذا 

 العيد.

 األب عبدو بدوي

، من أسرة 1773ولدت القديسة تيريزيا الطفل يسوع، في بلدة إلنسون سنة 

مسيحية هي التاسعة بين أبنائها، وحين بلغت الخامسة عشرة من عمرها، 

انتسبت إلى دير سيدة الكرمل في ليزيو. ، حيث كانت قد سبقتها إليه ثالثة من 

، شغوفة بحب يسوع، مبتالة بداء  1787أيلول سنة  30أخواتها . توفيت في 

 السل الرئوي .

لقد كان شعارها الدائم قول الرّب يسوع: "إن لم تعودوا كاألطفال لن تدخلوا 

ملكوت السماوات". فعاشت الطفولة الروحية وشهدت لها، لذلك كانت تقول: 

"سوف أبقى أبداً طفلةً ابنة سنتين أمامه تعالى كي يضاعف اهتمامه بي .. 

فالطفل يرتضي بصغره وضعفه ويقبل أن يكون بحاجة إلى 

المعونة ..سأتوكَّل على هللا أبي في كل ّ شيء وأطلب إليه كلَّ شيء وأرجو منه 

كلَّ شيء . سأترك له الماضي مع ما فيه من المتاعب والمآثم ليغفرها.. وسأقبل الحاضر والمستقبل منه 

 مسبقاً كما تشاء يده الحنون أن تنسجها لي.. الطفل الصغير يستطيع المرور بكل ّ مكان لصغره.. "

إن ما يمي ّز دعوة تيريزيا إلى القداسة هو رغبتها السريعة في تحقيقها، رغم إدراكها لحقيقة الضعف 

المتأصلة في اإلنسان، تقول: "البدَّ لي من أن أقبل واقعي كما هو، بكل ّ ما فيه من نواقص. إني أريد أن 

أذهب إلى السماء، سالكةً طريقاً مستقيمة وقصيرة المدى، طريقاً صغيرة وجديدة. فنحن في عصر 

صعَد!.. أنا أريد أن أجد مصعداً  االختراعات، ولم يَعُد ضرورياً أن نتسلَّق الدََرج درجة درجة.. هناك الم 

صعَد في نظر  يرفعني إلى يسوع، فأنا أصغر من أن أتسلَّق سلّم الكمال، وهي سلّم شاقة". ولكن، ما هو الم 

 صغيرتنا القديسة؟!.. الطبيعة؟.. أم الكتب المقدَّسة؟.. أم كالهما معاً؟..

لم تتأخر تيريزيا في إظهار عفويتها، ومواقفها المرحة، كأن تذكر مثالً أن أمها كانت تنعتها بالـ"عفريته".. 

وأنها حين كانت تمازح أباها تتمنى له أن يموت لكي يذهب إلى السماء. وعندما تهددها الوالدة بأنها 

ستذهب إلى جهنم حين ال تكون "عاقلة"، تردُّ عليها أنها سوف تتعلّق بها لتذهب معها إلى السماء، "إذ 

 كيف يمكن للرب، تقول تيريزيا لها، أن يُبعدني؟ أال تضميني إلى ذراعيك  بشدة". 

لقد فهَّم جيداً البابا بيوس الحادي عشر أهمية طريق تيريزيا الطفل يسوع المبسطة إلى القداسة، فأعلنها منذ 

وضعها  1887قديسة، ثم جعلها شفيعة للمرسلين في العالم. وفي اليوبيل المئوي لوفاتها سنة  1825عام 

قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في مصف معلمي المسكونة بإعالنها "معلمة الكنيسة الجامعة" رافعاً إياها 

عة شأنها.   إلى مرتبة أعاظم القديسين، هي التي كانت تعتز بصغرها وض 



 
 
 
 

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 arrange 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 advance of the 

desired date of marriage. 

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

IN  YOUR WILLWILL 

 أقوال القديسين

“To believe oneself imperfect and others perfect 
this is true happiness.” 

Saint Thérèse of Lisieux  

*** Dakhlala Family 
With heavy hearts, we announce the death of Sleiman Dakhlala of Calgary, 
Alberta, who passed away on October 02, 2021. Our  sympathy goes to the 
family. Please accept our parish members sincere condolences. Christ is risen.   


