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Register your baptism, 
marriage and mass request 
on the parish website on-
line form.  
 
Mass: 
Sundays – 11:30 a.m. 
Monday, Wednesday and 
Friday at 6:30 p.m. 

 

Zacharias means “Yah remembers”. God remembers the 

plea of this couple. God remembers the plea of the 

people who “pray” and “wait” for “a savior“.  God is 

strong” is the meaning of Gabriel’s name. Elizabeth 

means “My God is fullness”. Unlike Zacharias, 

Elizabeth accepts wholeness without conditions. She is 

docile and discreetly tastes the joys of this impossible 

pregnancy for five months. Luke’s text shows that 

Elizabeth was spiritually fruitful. Zechariah was 

silenced to prevent him from polluting her entourage 

with her objections. For her part, Elizabeth “shrouds 

herself in secrecy for five months”. Luke emphasizes 

the symbolism of the number five which expresses “the 

marriage of the heavenly and earthly principle”. How 

did Elizabeth foster this unconditional acceptance of 

God’s plan for her life? How did Elizabeth develop this 

docility to God’s unimaginable plans for her humble 

existence? 

Elizabeth, is a permanent sanctuary of the Lord, she 

does not disturb and does not fear. She has given herself 

solid roots.  She lets Providence work in her life. 

Let us be like Elizabeth, and let us accept fullness even 

if it is realized differently from the normal order of 

things. 

(  أحد بشارة زكريا ) بداية زمن الميالد  
Sunday of the Announcement to Zechariah  
Reading: Rm 4: 13-25   Gospel: Lc 1: 1-25 



 تفسير أيقونة "بشارة زكريا"

هذه األيقونة هي من وحي ثالثة مراجع، مخطوط ربوال، 
والفاتيكاني السرياني  ١٧١٧المكتبة البريطانية السرياني 

؛ زكريا الشيخ يحمل مبخرته ويقترب من مذبح الرب، ٥٥٥
رافعاً يسراه عجباً من بشرى المالك جبرائيل له. القبة التي 
تعلو المذبح كما في غيرها من األيقونات الالحقة ترمز إلى 

 قبة الهيكل، التي ترمز بدورها إلى قبة السماوات. 

 األب عبدو بدوي 

 »وَستََظلُّ صاِمتاً، فال تَستَطيُع الكالَم إلى يَوَم يَحُدُث ذِلَك.«

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

registered in our Parish, please submit a registra-

tion form on the website. 

في عيد الميالد، نحتفل بوالدة ثالالثالي.الة... الالوالدة األولالى واألرو  
هي لالبن الوحيد المولود من اآلب بالالالجالوهالر ا لالهالي وبالا التالال  
الم مالن  الالّ أم. حالافالظالم  األقانيم. الوالدة الثانية هي تلك التي تالم.
الا الالوالدة  أثناء حملها على الطهارة المطلقة لعف.تالهالا الالبالتالولالي.الة. أم.
الثالثة، فهي تلك التي من  اللها يولد هللا حالقاالا وروحالياالا، فالي كالل. 
يوم وفي كل. ساعة، بالنعمة والمحب.ة، في النفس الطي.بة. في سبيل 
هذه الوالدة الثالثة، ليس علينا سوى أن نقوم ببحٍث بساليالٍ  ونالقالي 
عن هللا بدون أي.ة رغبة في امتالك شيء...، بإرادة وحيدة هالي أن 
نكون له، وأن نفسح له المكان بالطريقة األسمى واألكثر حميمي.ة، 
ليتمك.ن من إنجاز عمله ومن الوالدة فاليالنالا بالدون أن نهالع لاله أي. 
عائق... لهذا السبب، قاّ لنا القد.يس أوغسطينُس: "أفالر  ذاتالك، 
حت.ى تتمك.ن من االمتالء؛ أ رج حتى تتمك.ن من الد وّ"، وقاّ أيًها: "أنِم أي.التالهالا الالنالفالس، 
ا يمأل دا لالِك، بالالالطالريالقالة األصالح. واألكالثالر  أي.ها المخلوق النبيل، لماذا تبحثين  ارج ذاتِك عم.
ك من األشياء المالخاللالوقالة ومالا شال نالك  وضوًحا؟ وبما أن.ك تشاركين في الطبيعة ا لهي.ة، ما هم.
بها؟" فإذا أعد. المرء بهذه الطريقة المكان في عمق قلبه، ال بد. من أن يهطر. هللا إلالى ماللال اله 
بشكل تام.؛ وإال. انقسمم السماء لملء الفرا . فال يمكن هلل أن يترك األشياء الفارغة؛ سيكون 
ذلك عكس طبيعته وعكس عدالته. لهذا السبب، عليك أن تصمْم؛ حينها، ساليالتالمالك.الن الالكاللالمالة 
ا لهي ال.ذي ُوِلد  الّ هذه الوالدة الث.الثة من التكل.م في دا لك وستتمكن. من سمالاعاله؛ وتال ك.الد 
أن.ك إن أردت أن تتكل.م، سيلتزم هو بالص.مم. فال يمكننا أن نخدم الكلمة ا لهي بطريقة أفهالل 
من أن نسُكم ونستمع. فإن  رجم كلياا من ذاتك، سيد ل هللا بكلي.ته؛ با تصار، كل.ما  الرجالم 

 أكثر، كل.ما د ل أكثر . 

 (، راهب دومينكي. في ستراسبور 1361 - 1300.جان تولير )نحو 



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

IN  YOUR WILLWILL 

 

 أقواّ القديسين 

 القديس غريغوريوس العجائبي
Saint Gregory the Thaumaturge 

يس ْغريغُوْريُوس أُْسقُف  تُعَرُ  َحياةُ َهذا الِقدَّيس ِمن النَْبذَة التي َكتَبَها الِقد.ِ
، وإتَّقََن العُلوم 213نِيُصص. ُوِلَد في القَيَصِريَة الَجديَدة في البُنَطس َسنَة 

الفَلَسِفيَة والالُهوتِيَة. َوُهَو ِمن تاَلِمذَة الُمعَل.ِم اوريجانوس في قَيَصريَة فِيِلبُس. 
ُّ كاتِب َحياتِه إنَّهُ ُسي.َِم أُسقُفاً َعلى بَلَدتِه القَيَصِريَة الَجديَدة َولَـم يَُكن فيها إالَّ  يَقو

َّ َسنَة  ا َماَت َحْو كاَن أْكثََرُهم قَد إْرتََّد الى الِدياَنة  273َسبعَةَ َعَشَر َمسيحياً. َوَلمَّ
الَمسيحيَة َولَم يَْبَق إالَّ َسبعَةَ َعَشَر َوثَن.ِياً! تََرَك بَعَض الُمَؤلَفات الالهوتِيَة 

 والقانونِيَة. فَلتَُكن َصالتُهُ َمعَنا، آمين.

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Nov. 05 to Nov. 12, 2021 

16 Envelopes $                   340.00     

Loose $                   311.45 

E-Transfers $                     40.00  

Total $                   691.45 Thank you for your Donations 

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 أصل كلمة 
األشخاص متّحدون بديناميكيّة ”. السير مًعا“سينوُدس التي تعني 

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

Saint Maron Relic in AB. & BC. 

Dear parishioners 

Please mark your agenda  

St. Maron Relic will be our parish from  

Saturday Feb.05 to Wednesday Feb.09, 2022  



FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

“Find your “Mouneh” 

supplier in Canada and 

shop online on a free 

platform for suppliers 

and customers, creat-

ed by the Embassy of 

Lebanon to Canada to 

support the Lebanese 

rural economy. 

 www.mounehbox.org

” 

#diasporacon-

nect #supportlebanese

villagers  

http://www.maroniteparishcalgary.com/
http://www.mounehbox.org/
https://www.facebook.com/hashtag/diasporaconnect?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/diasporaconnect?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/supportlebanesevillagers?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/supportlebanesevillagers?__eep__=6&epa=HASHTAG

