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PENTECOST SUNDAY  

 حلول الروح القدس —أحد العنصرة 
Reading: (Acts 2:1-21) Gospel: (John 14:15-20) 

When some people in the crowd 
ridiculed the believers as drunk, 

Peter explained that a momentous 
time had arrived in salvation 

history, a time when God was now 
calling not only Jews but 

"all people" (Acts 2:17) to a life of 
the Spirit in His kingdom. In the 
epistle for this week, the apostle 

Paul explained the radical 
implications of this. Just as the 

human body is one body with many 
parts, so too the Christian 

community draws people from every 
language and nation to form a single 
family. In this new community of the 

Spirit, Paul writes, "we were all 
baptized by one Spirit—whether 

Jews or Greeks, slave or free—and 
we were given the one Spirit to 
drink" (1 Corinthians 12:13). 
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PLEASE REMEMBER 
 OUR LADY OF PEACE PARISH - CALGARY 

MARONITE CATHOLIC CHURCH 
IN  YOUR WILLWILL 

““Next Sunday, June 12Next Sunday, June 12 thth  ,  2022”,  2022” 

Reading (Romans 11:25-36)  -  Gospel (Matthew 28:16-20) 

دخلت إمرأة إلى الكنيسة للّصالة كعادتها وجلست على أحد مقاعدها وابتدأت بالصالة: أبانا الذي في 
 السموات.. وهنا سمعت صوتًا يقول لها "نعم، أنا هو ماذا تريدين؟"

 قالت بذعر "أنا هنا ألتلو الصالة الّربّانيّة"
 فقال لها "أعرف، فأنا أراِك تأتين كّل يوم على أية حال أكملي الصالة.."

 تابعت الّسيّدة صالتها "ليتقدّس اسمك، ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في الّسماء كذلك على األرض". 

وهنا قاطعها مّرة أخرى قائال "أحقًّا تريدين مشيئتي أن تتّم على األرض؟ فكيف إذًا ال تهتمي لها في حياتك 
 …".وتفعلين مشيئتك أنت طوال الوقت بال مباالة؟ أكملي الّصالة لنرى

 رفعت الّسيّدة عينيها وقالت بنبرة حزن "الحياة مليئة بالمغريات ومن الّصعب الوقوف أمامها" !
"مليئة بالمغريات نعم، ولكن لم تطلبي معونتي قط. أكملي.." وأخذت تكمل الّصالة "خبزنا كفافنا أعطنا 
اليوم" وهنا قاطعها مّرة أخرى قائالً "ولماذا كنت تتذّمرين بسبب معيشتك وتعترضين على ما عندك كّل 

 يوم من دون رفع شكر بسيط ألجل خبزك اليومّي الّذي لم ينفّذ قط؟ أكملي الصالة.."

 أكملت الّسيّدة الّصالة وهي تفّكر بكّل هذه األمور "اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيًضا لمن أساء إلينا"
وهنا أيًضا قاطعها مجدّدًا "متى آخر مرة غفرت ألخيك أو جارتك أو زميلتك في العمل؟ لماذا تطلبين الغفران وأنت لم تغفري؟ أنا أرسلت 

 أكملي الصالة"… ابني الوحيد ليمت بداًل عنك على الصليب غفرانًا لخطاياِك أما أنت فلم تغفري

ت كن أكملت الّسيّدة والدموع ابتدأت تترقرق في عينيها "وال تدخلنا في التّجربة". "أنا لم أُدخلك في تجربة! أنت من كان يركض إليها ألنّك
 تقومين بما تمليه عليك إرادتك. لم تفّكري يوًما باستشارتي أو حتى طلب إرادتي في حياتك. أكملي الصالة..".

ر "بل نّجنا من الّشرير ألّن لك الملك والقوة والمجد من اآلن وإلى األبد، آمين". "لقد نّجيتك من شرور كثيرة ولكنّك كنِت مشغولة بأمو
الحياة فلم تعيريني اهتمامك ولم تالحظي محبّتي لك. يا ابنتي الّصالة هي اتصالك الشخصي بي.. وعندما تأتين إلّي لتصلّي تكون إذني 

صاغية لصالتك عندما تكون نابعة من القلب. الصالة هي شركة معي وليس فرض. فال تردّدي كلمات ال تفهمي معناها أو تعنيها من كل 
 قلبك".

: وهنا ابتدأت السيدة بالبكاء ورفعت عينيها نحو الّصليب المعلّق على حائط الكنيسة وقالت "أشكرك أبي الّسماوي ألنّك بحثت عنّي مّرتين
ب مّرة بموت ابنك على الّصليب ومّرة أخرى بجذبي إليك. اغفر لي أبتي واقبلني ابنةً لك". خرجت الّسيّدة من الكنيسة وهي واثقة بأّن اآل

 الّسماوي راٍض عن صالتها البسيطة هذه ألنّها كانت نابعة من القلب!

 (.7: 6"إذا صلّيتم فال تُكّرروا الكالم عبثًا مثل الوثنيّين، فهم يظنّون أنّهم إذا أكثروا الكالم يُستجاب لهم" )متى 

   قصة روحية

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفرريردة برنروعر رل نري الرفر. الرمر رير ري  

العذراء تتوسط الرسل ويداهل ب ركة األخذ والعطلء  حولير رل الررسرل نري وقرفرة ترذكرلريرة  

الجميع ت ت قوس ال ملء الذي يعلوه الفردوس بشكل أشجلر الجنة، ويخرقه الروح بشكرل 

حملمة تتوزع ال نة نلٍر نوق الرؤوس  هذه العنصرة تتميز بشكل ل اإليرقرونروفررانري الرذي 

 يت ول إلى أشكلل دائرية ومدرّجة ني العنصرات الالحقة ني االيقونوفرانيل الم ي ية 

 األب عبدو بدوي

 في قلب كل إنسان نبتة صالحة إن سقاها بالخير تفرعت، وصنعت له بستانا 
 وإن سقاها بالشر فسدت، وأفسدت أرضه و ما حوله .



 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period May 27 to June 03, 2022 

18 Envelopes $              555.00     

Loose $              409.00 

E-Transfers $              260.00  

Total $        1224.00 

Thank you for your Donations 

Saj on Sunday 
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