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Nicodemus was a logical and reasonable 

man; he devoted time to examine what Jesus 

said. Yet the idea of a new birth disturbed him: 

he did not see how he could achieve what Jesus 

suggested. But Jesus did not offer him to do 

anything! Just as a baby is not born of his own 

efforts, Jesus invited him - and we too - to relax 

and realize that we are supported by God. Our 

origin is in God, it is God who gives us life, it is 

by responding to God’s call that we will find 

Life. 

Jesus opens the door of mystery, Nicodemus 

does not let himself be stopped by the rejection 

and hatred that his compatriots carry to 

Christ. He seeks to understand. Jesus' answer is 

to be born a second time. To be reborn from the 

water and the Spirit. The water of Baptism that 

washes away all sins by giving us a new heart 

and the gift of his Holy Spirit who makes us 

share in the life of God,           awakened to God 

and docile to his unpredictable newness.  

 إعتالن سّر المسيح لنيقوديمس وللشعب اليهوديّ  
3rd Sunday after the Epiphany 

Reading: Ga 3: 23-29   
Gospel: St Jn 3: 1-16 



غييير الينينمي ييين  من ومع هذا فقد جذب كثيرين ليس من أصحاح في العهد الجديد يبدو في صعوبة هذا األصحاح،

إلى اإلينان النسيحيي  فيعي يدف نيقيغ ريايس غييير الينينمين اليجيا ل فيي فيهي  حيايصيهيا لي يجيد ريايسيهيا ميحي ياجية 

أن ندحل في حوار سري مع السيد النسيح، وإذ ن عرف عهى اإلمكاريات اليجيدييدل الينيوهيوبية ليهيا   ريقو ينوس مع

ن ح ي أمامه نطه  االنحا  معه ل  ن ع بروحه القدوس بالنيا  الثاري الجديد حال اليعينيا   فيي ريايس حي  ني كيييد 

ييبيقيي هيذا اليهيقيا   الوال ل الجيدييدل  الحيال النسيحارية الجديدل : حنر جديدل وهيكل جديد، كان ال بُد من الكشغ عن

الاريد بين شخصية فريسية من ازل وبين شخص السيد النسيح ي بوع روحي حي يايض عهيى كيل ريايس جيا ل فيي 

كاريسي، رجل عالم في  راسة ال ورال وال قهيييد اليييهيو ي، ورجيل أحيا يي يينمين  ريقو ينوس حاصها  فقد كان

كغيرف من والاريسيين أره في  درل اإلرسان إن أرا  أن ياعل بّر الي ياميوس، ييعي ينيد عيهيى جيهيا ف اليذانيي وإرا نيه 

البشرية، ي نسك بحرفية ال اموس، وبحس  راسه حافظا لها  يري في النسيح معهنا يهو يًا مه ًنا بال اموس، ولعيهيه 

كان أحد الكثيرين الذين ذكرهم اإلرجيهي: "ولنا كان في أورشهيم في عيد اليايصيح  مين كيثيييرون بياسينيه إذ رأوا 

اآليات ال ي ص ع"،  من أره أنى من هللا  ولعهه كان يرجو في يسوع أن يكون مصهًحا أحا يًيا، ييقيول عيهيى أسياس 

وحبرنه ننهاره لقبول اليحيييال  ريقو ينوس حاظ ال اموس حرفيًا، وأن يصهح من ش ن األمة اليهو ية  لم نكن عقهية

الجديدل في النسيح يسوع، حال النيا  الجديد، وال ن ع ب اموس روحي جديد  كان مح اًجا أن يرفع السيد النسيييح 

و هبه وكل أحاسيسه وفا انه رحو السنا  ليدرك حاج ه إلى النيا  الجديد حال ذاك "الذي رزل مين السينيا   فكرف

ابن اإلرسان الذي هو في السنا "، فهو وحدف يصعد إلى السنا  ليحنل منم يه معه ك ب ا  هلل ي ن عون بالب ول ليبب 

أن يرى النهكوت، ف كد له السيد الحاجة إلى النعنو ية بالنا  والروح  ليعيش الننمن  وًميا  ريقو ينوس فيه  اش اق

كابن هلل يسهك بالروح  في هذا األصحاح يرفع ا من األرضيات إلى االرشغال بالسناويات حال انحا را بيالسينياوي 

 إلى رزل إلي ا وصعد ليصعدرا معه، إذ هو  ائم في السنا  

سنع ا أره  د أغهق عهي ا نحت الخطية ب وامر ال اموس أي صار الكل حافئ رجس يسي يحيق الينيوت  أميا  

وبدون حوف، وذلك بسب  حييال  رطيع وصايا الك اب بحرية ال اموس، وصررا في النسيحية فقد نحرررا من أعنال

النسيح في ا ومعورة الروح القدس  فالنسيح أعطي ال عنة  فنن هو منهو  بالنحبة لن يح اج لوصية "ال نق ل"  من 

بالنسييح ري يبيرر،  ثنار الروح ال عاغ، ومن له هذف لن يش هي شهول حافئة ولن يح اج لوصية "ال نزن"  باإلينان

ن غير فبيع  ا ف س طيع أن رسهك في البر ورعنل أعنال بر بحري  ا  والارق بين ال اموس واإليينيان بيالينيسيييح،  أي

هو أن ال اموس هو مثل القارون الج ائي ال يس طيع سوى أن يحاكم القانل، ليكي يه ال يسي يطيييع أن يصيل ل ينيييرف 

القدس  ووصية مثل  سوى الروح الوصول لداحل القه  والاكر وال يس طيع الداحهي لين عه أن يش هي موت عدوف 

"ال نش ِه" ال ينكن ن ايذها إال بالروح القدس  فاي النعنو ية رنوت مع النسيح ورقول معه البسين صورنه، وليذليك 

حر  رجل أل أرثى، الكل مات، والكل  ال بشيكيل الينيسيييح  وإذا  يهو ي أو يوراري  عبد أو فكل من  حل النعنو ية

 ك ا كه ا شكل النسيح فا فرق بين واحد و حر 

 إعتالن سّر المسيح لنيقوديمس وللشعب اليهودّي'' 

 أقوال القديسين 

Haymon d'Auxerre 
You do not know where he (the Holy Spirit) comes from, because you do not know how he 

leads people to faith, or where he goes, because you do not know how he raises them to 
hope. 

Theophylactus 
The Holy Spirit works in the fullness of his power, and acts where he wills 

and how he wills? 
When you hear that the Son of man has come down from heaven, do not 

believe that the flesh itself has come down from it; this is a mistake of the 
heretics who taught that Christ took his body into heaven, and had only gone 

through the Virgin’s womb.  



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

IN  YOUR WILLWILL 

 

أيقونة اإلشراق هذه، عناصرها موجودة في معظم أيقونات الدنح لدى كل 
التقاليد اإليقونوغرافية. العنصر الثالوثي، اآلب بظهور اليد )خيروفانيا(، 

رمز للخالق ولصوته الذي سمعناه ولم نره إال بصورة اإلبن المتجسد، 
المعتمد في األردن على يد سابقه وصابغه. الروح بشكل حمامة تنحدر من 

األعالي، فوق رأس اإلبن. المالئكة هرعوا حاملين المناديل لتنشيف 
الجمرة المعتمدة والتي يُرمز لها بشعلة النار الطافية على المياه. إنها 
ميزة خاصة بتقليدنا السرياني الماروني، اذ أن جمع النار والماء هو 

صورة لجمع الالهوت والناسوت، بشخص ابن هللا المتأنس، بكمال 
 ألوهيته وانسانيته.

 األب عبدو بدوي

 تفسير أيقونة "الدنح المجيد" 

THE ENTRANCE OF THE LORD TO THE TEMPLE FEAST 
 عيد دخول المسيح إلى الهيكل 

We will celebrate the Entrance of the Lord to the 

Temple Feast on THURSDAY FEBRUARY 2ND, 2023 

at 6:30 P.M. The blessing of the Candles during the 

Holy Mass 

 2سوف نحتفل بعيد دخول المسيح إلى الهيكل نهار الخميس الواقع في 

مساًء وسوف نبارك الشمع في خالل القداس  6:30الساعة  2023شباط   

Reading (Romans 7:1-6) - Gospel (John 4:5-7, 9-26) 

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Jan. 14th to Jan. 22nd, 2023 

 

18 Envelopes $                705.00     

Loose $                372.25 

E-Transfers $                160.00  

Total $              1237.25 

Thank you for your Donations 



If your child will be receiving their First Holy 

Communion this year, please register him on 

the church website. Class will start end of Feb. 

 

We welcome all parishioners back for another year of cooperation and 

prosperity in our Lord, Jesus Christ.  Our Lady of Peace pastor and 

parishioners would like to welcome all visitors and families who are new 

to the parish family. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

