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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. 

 

Man and woman were created in the image 
and likeness of God. Leprosy deforms the 
body’s integrity and its beauty. The human 

being is disfigured in his dignity. He is 
declared impure by the Law and he who 

touches a leper will also be impure. But Christ 
the Savior, the Master of the Law, moved with 
compassion, touched this leper to heal him, in 

order to prove that he could not contract 
defilement; He who came to deliver others. 

The leper gives us excellent advice on how to 
pray. He does not question the will of the 

Lord. He does well to affirm the power that 
belongs to the Lord, as well as his unwavering 

faith. For, in order to obtain grace, pure and 
true faith is required just as much as the 

implementation of the power and goodness of 
the Creator. 

If the impurity of leprosy is contagious, the 
love of Christ is much more so. Let us prove it 

through our lives.  

   Second Sunday of Great Lent:  
The Healing of the Leper Sunday  

 األحد الثاني من الصوم الكبير : أحد شفاء األبرص 
Reading: Rm 6:12-23   

Gospel: St Mk. 1:35-45  



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

IN  YOUR WILLWILL 

Thank you for your Donations 

 القدّيستان

 دومنينا تلميذة مار مارون 

 وأفدوكيا البعلبكيّة المعترفتان 

 مارس ١يحتفل في 

تِلميذةٌ ِمن تاَلميِذ أبينا مارون في الجيِل الخامس. يَذُكُرها 
الُمَؤِرُخ الُمعاِصُر تِيودوريُطس قائِالً:"كانَِت ِمن واِلدَيِن َغنِيّين، 
تََرَكت عائِلَتَها وتَنََسَكت في كوخٍ َحقيٍر ُمقتَِديَةً بِالَمسيحِ َعلى 
يس مارون". َظلّت في َحياة النُسِك والتَقَّشِف َحتى  َطريقَِة الِقدِّ

 َموتِها. فَلتَُكن َصالتُها َمعَنا، آمين.

 
The Procession of the Cross and the Ziyah will be 

held every FRIDAY AT 6:30 P.M. 

 أقوال القديسين

13 Envelopes $                     505.00     

Loose $                     574.15 

E-Transfers $                       50.00  

Total $                    1129.15 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Feb. 25th to Mar. 05th, 2022 

Hemorrhaging Woman Sunday, Hemorrhaging Woman Sunday, March. 13March. 13thth, 2022, 2022 
Reading Reading (2 Corinthians 7:4(2 Corinthians 7:4--11) 11) \ Gospel \ Gospel (Luke 8:40(Luke 8:40--56)56) 

NEXT SUNDAY  



“The Healing of the Leper” 

This Icon of the Healing of the Leper, like the following icons of 

healing, is drawn on a luminous background that highlights the Holy 

City and its walls. The Lord with some of the Apostles, among them 

Peter, blesses the leper, who is kneeling in front of him, and heals 

and purifies him. This icon is similar to those inspired from healings 

and miracles in Vaticanus Syriacus 559 and British Library 7170. 

 األب عبدو بدوي

 «قَْد ِشئُْت، فَٱْطُهْر !»

هذا األحد يذّكرنا بأعجوبة شفاء األبرص، وهي األولى في اإلنجججيجل 
بحسب متّى. فيها عبّر يسوع عن عظم محبّته لإلنسان المنبوذ بجعجيجدًا 
عن ذويه ومجتمعه، ألّن حنان هللا الجالمجتجنجاهجي يجعجلجه يجحجنجو عجلجى 
الضعيف، ويعطف على البشريّة المريضة، ويداويها برفق، ويجكجسجر 

 القيود التي كانت تفصل اإلنسان عن أخيه اإلنسان.
 

(: بالمعموديّة يموت المؤمن عن الجخجطجيج جة، 1/-61/2الرسالة )روم 
لكنّه يبقى معّرًضا للخطي ة. فعليه أن يلتزم بجاإليجمجان الجتجزاًمجا يجدّي جا، 
ويموت حق ا عن حياة الخطي ة، ليحيا حق ا حياة النجعجمجة فجي الجمجسجيجح، 
مائتًا وقائًما من الموت حي ا. لقد حّررنا المسيح من عبوديّة الجخجطجيج جة 
والشريعة ورسومها المادّيّة، فعلينا أن نخدمه بطاعة اإليمان والبّر والقداسة بحّريّة أبناء 
هللا. والتطبيق على موضوع األحد واضح، ألّن البرص مرض رهيب، بجالجا األقجدمجون 
في االحتياط ضدّ العدوى منه، حتّى اتّخذ طابعًا ديني ا، إذ اعتُبر منّجًسجا لجإلنسجان، يجنجبجذ  
عن الجماعة المؤمنة. ولكي يستعيد األبرص مكانه في شعب هللا المقدّس، كان علجيجه أن 

 يؤّكد للناس شفاء  بتتميم بعض الفرائض الدينيّة الرسميّة.
 

(: إّن البرص، في نظر الجيجهجود، أشجنج، مجرض، وأقسجى عجقجا  45-135/اإلنجيل )مر 
يعاقب به هللا اإلنسان الخاطئ. فقد كان األبرص يُمنَ، من مخالطة شعب هللا، ويُبعَد عجن 
الجماعة المقدّسة. أتى األبرص إلى يسوع متوّسالً بثقة تاّمة، غير عابئ بما تجنجّ  عجنجه 
التوراة، فمدّ يسوع يد  ولمسه وقال له: قد ش ُت فاطهر! فطُهر بدون إسراف في الكالم، 
وال إكثار في الحركات، بل ببساطة القادر ورأفة المخلّ . قجبجل شجفجاء األبجرص، كجان 
يسوع قبل طلوع الفجر يصلّي، مخّصًصا وقتًا طويالً للصالة والتأّمل، ولعجالقجتجه بجا   
السماوّي، أّما الناس فكان هّمهم األّول أن يحصلوا على الشفاء من يسوع، ويسجوع كجان 
يشفيهم باللمس والكلمة. وهذا ما ال يزال يحدث للمؤمنيجن فجي لجيجتجوريجيّجا الجقجدّاس، فجي 
مناولة يسد الرّ ، وسماع كلمته. وكما راح األبرص ينادي بأعلى صوته ويذي، الخبر، 
هكذا على كّل مؤمن عاش خبرة اللقاء م، يسوع، وعلجى كجّل خجاطجئ شجفجا  يسجوع مجن 
خطي ته وأعاد  إلى فرح العيش ضمن الكنيسة بحّريّة أبناء هللا، أن يجتجحجّول إلجى رسجول 

 يذي، البشرى!

 تفسير أيقونة "شفاء األبرص"



http://www.maroniteparishcalgary.com/

