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

 

Jesus' answer to Peter is clear: it was through 

the grace of the Father that Peter understood 

who Jesus is, as Joseph understood it by a 

dream given to him so that he would not 

repudiate Mary pregnant as he had conceived of 

it. 

There is a whole teaching on God’s pedagogy: 

God never imposes himself, he gives himself to 

seek, to encounter, to confess. To some, 

according to his will alone and the opening of a 

soul to his grace, he reveals who Jesus is, and 

not so that this soul may keep him locked up in 

it for selfish enjoyment, but so that in turn, she 

goes to confess Christ and teach his Word of 

Truth. 

Peter received from Jesus the supreme ministry, 

just as Paul was later the apostle of the Gentiles. 

Lord Jesus, give us the knowledge to recognize 

you, and to never cease to confess that you are 

the son of God, dead and risen for our sins! 

 أحد تجديد و تقديس البيعة
Sunday of the Renewal and Consecration  

 of the Church  
 Reading: Hebrews 9: 1-10 
Gospel: Matthew 16: 13-21 



 تفسير أيقونة "السيد الضابط الكل" 

السيد الضابط الكل الجالس على العرش، أمام دائرة السماوات المتدرجة األنوار، يحيحيحط 

به عن يمينه القديس بطرس صخرة الكنيسة في إنطاكية أوالً وفحي رومحا نحانحيحةً، وعحن 

ً لح حا  هح ه  يساره القديس مارون الراهب الكاهن، حامالً كنيسته مقدماً إياهحا ومحتحاحفحعحا

األيقونة هي من نوع أيقونات الافاعة، التي حورت واستبدل في ا المعحمحدان بحالحقحديحس 

مارون  إن ا ت كرنا بأيقونات الجاللة السيدية، التي دخلت على األيقونوغرافيا بعد القرن 

 العاشر، خاصة في األيقونوغرافية الغربية 

 األب عبدو بدوي 

 ”أَلَم يُكتَْب في َشريعتِكم: قُلُت إِنَُّكم آِلَ ة؟”

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

registered in our Parish, please submit a registra-

tion form on the church website. 

(  يبدو هنا أّن الخالق قد دخل 26:  1قاَل هللا: ِلنَصنَِع اإِلنساَن على ُصوَرتِنا َكِمثاِلنا" )تك 
في عمق ذاته؛ كما أنّه عندما يخلق، ف و ال يدعو من العدم إلى الوجود قائالً "فلحيحكحن"  
فيسب، ولكنّه ينتال، بطريقة خاّصة، اإلنسان محن الحغحمحوم الحمحيحيحط بحكحيحانحه  وهح ا 
مف وم بما أّن األمر ليس مرتبًطا بالكيان فحقحط، بحل بحالصحورة أيًضحا  عحلحى الصحورة أن 
تعكس، وأن تولّد، في منيى معيّن، جوهر النموذج    ومن البدي ي أّن ه ا التاابه يجحب 

 أالّ يعتبر "صورة"، إنّما يقتضي بأن يعيش اإلنسان حياةً مااب ة ليياة هللا  

وعبر التعريف عن اإلنسان كونه "صورة هللا"، يُبرز سفر التكوين السبب الح ي يحجحعحل 
من اإلنسان إنسانًا، أي ما يميّزه عن المخلوقات األخرى في العالم المنظور  والعلوم كمحا 
نعرف قد أناأت وما زالت مجاالت مخحتحلحفحة وقحامحت بحمحيحاوالت عحديحدة إلبحراز عحالقحة 
اإلنسان بالعالم الطبيعي، وإلبراز تعلّقه ب  ا العالم، لتُدرجه في تحاريحت تحطحّور الحكحائحنحات 

 المختلفة  

نين نيترم ه ه األبياث، إنّما ال يمكننا أن نيّد أنحفحسحنحا بح حا  وإن عحمحدنحا إلحى تحيحلحيحل 
اإلنسان في عمق أعماق كيانه، نرى بوضوح أنّه يختلف عن عالم الحطحبحيحعحة أكحثحر محّمحا 
يتابّه به  وت هب األنثروبولوجيا )علم اإلنسان( والفلسفة ب  ا االتّجاه عند ميحاولحتح حمحا 
تيليل ذكاء اإلنسان وحريّته وضميره وروحانيّته  ويبدو أّن سفر التكوين قد تحقحّدم عحلحى 
اختبارات العلوم كافّة، وعند القول إن اإلنسان هو "على صورة هللا"، يُف منا أنّحه يحجحب 
عدم البيث عن الجواب على سّر إنسانيته في تااب ه مع عالم الطبيحعحة  ياحبحه اإلنسحان 
هللا أكثر مّما يابه الطبيعة  وفي ه ا اإلطار، قال المزمور: "قد قُحلحُت: أَنحتُحم آِلحَ حة وبَحنحو 

 (، وهي كلمات ردَّدها الّرب يسوع الحقًا 6[: 21]22العَِلّيِ كلُكم" )مز 

 القّديس يوحنّا بولس الثاني  



 

شجرة مهيبة كبيرة، مليئة بالحكمة والضوء، تصل إلى  
السماء. عالمة عل  الحيويّة العميقة واألمل، تعبّر عن 
صليب المسيح. تحمل اإلفىاىاتيىاىيّىا الىاى  تضى ء 
كالشمس. الفروع األفقيّة المفاوحة مثىل الىيى يىن  و 
 األجنحة تشير، ف  الوقت نفسه، إل  الروح الق س.

ليس شعب هللا ياكًنىا  بىل مىاىحىرًّكىا، فى  إشىاتة 
السيىر “ مباشرة إل   صل كلمة يينوُدس الا  تعن  

األشااص ماّح ون ب يناميكيّة مشاركة ياماّعون ”.  مًعا
بها من خالل شجرة الحياة هذه، ومن خاللها يىبى  ون 

 مسيرتهم.

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Oct. 29 to Nov. 05, 2021 

11 Envelopes $                   210.00     

Loose $                   448.65 

E-Transfers $                   150.00  

Total $                   808.65 Thank you for your Donations 

Saint Maron Relic in AB. & BC. 
Dear parishioners 

Please mark your agenda  
St. Maron Relic will be our parish from  

Saturday Feb. 5 to Wednesday Feb. 9, 2022  
 الرجاء حجز التواريت أعالها

 ستكون ذخائر القديس مار مارون في رعيتنا
  2022شباط  9شباط الى األربعاء  5من السبت 



 

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 
1 HOUR 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 website. 

 أقوال القديسين 

Saint Cyril of Alexandria (+444) 
Christ promises to those who follow him to give them the reward of 
eternal life. He also promises them to remove them from death and 
corruption, as well as the punishments that the judge claims against 

them for their transgressions. Christ, because he gives life, shows that 
he is by nature life in person, and that he gives it of himself, without 

receiving it from another. 

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE 

www.maronitecalgary.com 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

