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How to protect yourself from the devil’s
initial attacks
St. Peter urges us in his first Letter to be vigilant, conscious of the spiritual
battle that wages on every side of us.
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This is a basic truth that we often forget, as we don’t typically see the enemy of our soul with our eyes. However, just because we can’t see him, that
doesn’t mean the power the devil can have in our lives is lessened.
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Italian priest Fr. Lorenzo Scupoli gave his thoughts about defending oneself against the devil in his spiritual classic The Spiritual Combat, published in 1589. He suggests that the key lies in evaluating how we view ourselves.
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البابا في مقابلته العامة :الشباب المسيحيون هم خمير السالم في العالم

ONLINE GIVING

أجرى قداسة البابا فرنسيس صباح يوم األربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس
بالفاتيكان واستهل تعليمه األسبوعي بالقول سأتوقّف اليوم معكم عند الزيارة الرسوليّة التي قمت بها خالل
األيام الماضية إلى باناما .أدعوكم لكي ترفعوا الشكر معي إلى الرب على هذه النعمة التي أراد أن يعطيها
للكنيسة وشعب هذا البلد العزيز .أشكر السيد رئيس جمهورية باناما والسلطات األخرى واألساقفة ،وأشكر
المتطوعين –وكانوا كثيرين– على استقبالهم الحار والعائلي والذي رأيناه أيضًا في الناس الذين جاؤوا
جميع
ّ
ّ
كثيرا :لقد كان الناس يرفعون أطفالهم
ي ً
من ك ِّّل مكان إللقاء التحيّة بإيمان كبير وبحماس .هناك أمر أثر ف ّ
عند مرور سيارة األب األقدس كمن يقول“ :هذا هو فخري ،هذا هو مستقبلي!” وكانوا كثيرين! آباء وأمهات
التصرف وكم هو مه ّم إزاء الشتاء
فخورون بهؤالء األطفال؛ وقد فكرت في نفسي :كم من الكرامة في هذا
ّ
الديموغرافي الذي نعيشه في أوروبا! األطفال هم فخر تلك العائالت .األطفال هم ضمانة المستقبل! وبالتالي
فالشتاء الديموغرافي بدون أطفال هو أمر قاس!

Mother of God Parish offers online giving
a web based electronic contribution
application that is safe and secure. you can
manage contributions online or continue
having your offering envelopes mailed to
you. To sign up for online giving please visit
our website at

www.OurLadyOfChaldeans.Com
Stay in touch with your parish on
FACEBOOK
Mother of God Chaldean Catholic Church

تابع البابا فرنسيس يقول كان هدف هذه الزيارة اليوم العالمي للشباب ،لكن مع ذلك تشابكت مع لقاءات
الشباب لقاءات أخرى مع واقع البالد :السلطات واألساقفة والشباب المساجين والمكرسون ومركز للمرضى.
كل شيء كان وكأنّه قد “نال عدوى” حضور الشباب الفرح و”اختلط به” :عيد لهم وعيد لباناما ،وإنما أيضًا
ألمريكا الوسطى بأسرها المطبوعة بالعديد من المآسي والمعوزة للرجاء والسالم والعدالة أيضًا .لقد سبق
هذا اليوم العالمي للشباب لقاء الشباب من الشعوب األصلية والشباب ذوي األصول األفريقيّة .مبادرة جميلة:
لقد التقوا لخمسة أيام :شباب من الشعوب األصلية وشباب ذوي أصول أفريقيّة وهم كثيرون في تلك المنطقة.
لقد فتحوا باب اليوم العالمي للشباب.
(التتمة في الصفحة )2
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1-The greatest means utilized by the evil one in stealing into our souls, however, is our own vanity and self-love.
2- The art of defeating him is to keep deeply entrenched in holy humility without ever forsaking it.
3- If we do not attempt to so discipline self, we abandon ourselves to the proud spirit for whom we are no match.
4- It is not sufficient that we watch; we must also pray. For it has been said that we must watch and pray, and peace
of mind is a treasure which cannot be secured unless it is thus guarded.
5- Let us not suffer our minds to be afflicted or disturbed on any account whatever.
6- The humble and peaceful soul does everything with a facility that vaults over obstacles with grace and ease; its
conduct is holy and the soul perseveres in it.
By: Philip Kosloski
(التتمة من الصفحة )1

هذه مبادرة مه ّمة أظهرت بشكل أفضل وجه الكنيسة المتعدد األشكال في أمريكا الالتينية .أمريكا الالتينية هي خالسيّة .بعدها ومع وصول المجموعات من مختلف
تكونت السمفونيّة الكبرى للوجوه واللغات وهي النموذجية لهذا الحدث .إن رؤية جميع األعالم في استعراض معًا ترقص بين أيدي الشباب الفرحين بلقاء
أنحاء العالم ّ
ً
بعضهم البعض هي عالمة نبويّة ،عالمة بعكس التيار نسبة للنزعة اليوميّة التعيسة للنزعات القوميّة المتصارعة فيما بينها والتي ترفع جدرانا وتنغلق عن الشموليّة
وعن اللقاء بين الشعوب .إنها عالمة َّ
أن الشباب المسيحيين هم خمير السالم في العالم.
ب قَولِّكَ ”
أضاف األب األقدس يقول لقد تميّز هذا اللقاء العالمي للشباب ببصمة مريميّة قويّة ،أل َّنه تمحور حول كلمات العذراء للمالك“ :أَنا أ َ َمةُ َّ
س ِّ
الربّ فَل َي ُكن لي ِّب َح َ
(لوقا  .)٨٣ ،١لقد كان مؤث ّ ًِّرا جدًّا أن نسمع هذه الكلمات من قبل ممثِّّلي الشباب عن القارات الخمس والسيما أن نراها تظهر على وجوههم .وبالتالي فطالما ستكون
هناك أجيال جديدة قادرة على أن تقول “هاءنذا” هلل فسيكون هناك مستقبل للعالم .من بين مراحل اليوم العالمي للشباب هناك على الدوام درب الصليبَّ .
إن السير مع
يرا أن أقوم برتبة درب
سرا :أحب كث ً
مريم خلف يسوع الذي يحمل الصليب هو مدرسة الحياة المسيحية :هناك نتعلّم المحبّة الصبورة والصامتة والملموسة .سأخبركم ً
صغيرا لدرب الصليب أهداني إياه شخص من بوينوس آيرس يتحلى بحماس رسولي كبير،
الصليب ،ألنها مسيرة مع مريم خلف يسوع؛ وأحمل معي على الدوام كتابًا
ً
وهذا الكتاب يسمح لي بالقيام بدرب الصليب في أي وقت كان؛ وعندما يكون لدي الوقت آخذ الكتاب وأتبع درب الصليب .قوموا أنتم أيضًا برتبة درب الصليب ألنها
إتباع يسوع مع مريم في مسيرة الصليب ،حيث بذل حياته من أجلنا ولكي يفتدينا .في درب الصليب نتعلّم المحبة الصبورة والصامتة والملموسة .في باناما حمل الشباب
مع يسوع ومريم ثقل وضع العديد من اإلخوة واألخوات المتألّمين في أمريكا الوسطى والعالم بأسره.
تابع البابا يقول من بين هؤالء عددٌ كبير من الشباب ضحايا أشكا ٍل مختلفة من العبودية والفقر .وفي هذا السياق اكتسبَت أهميةً كبرى رتبةُ التوبة التي احتفلتُ بها في
سجن األحدث ،فضالً عن زيارتي لمركز بيت “السامري الصالح” ،الذي يستضيف أشخاصا ً مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (األيدز) .وقد شكلَت ذروة َ
الزيارةِّ واليوم العالمي للشباب أمسية ُ الصالة والقداس مع الشباب .خالل أمسية الصالة –إن الشباب الذين شاركوا في أمسية الصالة؛ قد ناموا أيضًا في المكان عينه
ي مع جميع الفتيان والفتيات ،المتحمسين والقادرين أيضا ً
ليشاركوا عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني بالقداس اإللهي– خالل أمسية الصالة تم تجديدُ الحوار الح ّ
مريم كالمرأة التي ،ومن خالل تواضعها ،أث ّرت على تاري
على الصمت واإلصغاء .لقد كانوا ينتقلون من الحماس إلى اإلصغاء والصالة بصمت .اقترحتُ عليهم
َ
هللا” .ففي الـ “نعم” التي قالتها انعكست صورة ُ الشهادات الجميلة والقوية لبعض الشباب .صباح األحد“influencer ،العالم ،أكثر من أي شخص آخر :وقد سميناها
وخالل االحتفال اإلفخارستي الختامي الضخم ،تحد َ
وبقوة الروح القدس ،إلى شباب العالم ،داعيا ً إياهم إلى عيش اإلنجيل في
ّث مجددا ً المسي ُح القائم من الموتّ ،
الحاضر ،ألن الشباب ليسوا “الغد” ،ال ،إنّهم “الحاضر” للـ “مستقبل”؛ وليسوا في “حالة انتظار” ،بل هم حاضر الكنيسة والعالم .وحاكيتُ مسؤولية البالغين ،كي
التعليم والعمل والحياة الجماعية والعائلية .وهذه األمور جوهريّة في هذه الفترة في العالم؛ وهي التي تنقصنا :التعليم والتربية والعمل .كم من
يوفّروا لألجيال الجديدة
َ
ّ
الشباب تنقصهم هذه األمور .كما تنقصهم أيضًا الجماعات حيث يشعرون أنهم مقبولون في العائلة وفي المجتمع.
تابع األب األقدس يقول لقد ش ّكل اللقا ُء مع جميع أساقفة أمريكا الوسطى ،بالنسبة لي ،لحظة تعزية مميّزة .فقد سمحنا بأن ترشدنا جميعا ً شهادة األسقف القديس أوسكار
شعاره األسقفي ،من خالل االقتراب من الشباب والفقراء والكهنة وشعب هللا المقدّس واألمين .هذا وقد
روميرو كي نتعلّم “الشعور مع الكنيسة” بشكل أفضل ،وهذا كان
ُ
في باناما ،المر َّممة حديثاً ،والتي كانت قد أُغلقت لسبع سنوات بسبب أعمال Santa Maria la Antiguaاتخذت قيمةً رمزيةً قويةً رتبةُ تكريس مذبح كاتدرائية
سه الذي يُمسح به المع َّمدون
ُكرس المذبح هو نف ُ
الترميم .إنها تشك ُل عالمةً للجمال ال ُمعاد اكتشافُه ،من أجل مجد هللا ومن أجل إيمان شعبه وأعياده .فزيتُ الميرون الذي ي ِّ ّ
والمثبّتون والكهنةُ واألساقفة.
وختم البابا فرنسيس تعليمه األسبوعي بالقول لتتمكن عائلةُ الكنيسة ،في باناما والعالم بأسره ،من أن تستقي على الدوام خصوبة جديدة من الروح القدس ،كي يستمر
وينتشر في المسكونة كلّها ح ُّج تالميذ يسوع المسيح المرسلين الشباب.
الفاتيكان نيوز
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PARISH SCHEDULE AND WEEKLY INFORMATION
LITURGICAL SCHEDULE
BAPTISM: We celebrate Baptism at 2:00 pm on

Saturday Vigil Mass

the 1st and 3rd Sunday of the month. Please call
the parish office at least two weeks in advance to
see if a date is available.

4:00 PM

English

Sunday Masses
8:30 AM
11:11AM
11:30 AM
12:00 PM
7:00 PM

ANOINTING OF THE SICK: Please call the
parish office to make arrangements for Anointing
or to receive the Eucharist.

MARRIAGE: Please schedule at least six

months before you plan to be married and before
you make arrangements for the reception, please
call the parish office to make an appointment with
the priest to begin the necessary preparations.

Arabic/عربي
English
Morning Prayer
Chaldean/سورث
English

Weekday Masses

8:00 AM
9:30 AM
10:00 AM

English at ECRC
Morning Prayer
Chaldean/سورث

Wednesday



5:00 PM
6:00 PM

NATURAL FAMILY PLANNING CLASSES

Confession

First and third Wednesday of every even month

5-6 pm
Wednesday
6-7 pm
Sunday
(or by appointment)

from 7:30 - 9:30 pm.


Adoration
English Mass

MARRIAGE CLASSES
First four Thursdays of every even month

from 7:00-10:00 pm For more
information please visit:
www.ecrc.us/marriage-prep

FINANCIAL STATUS
Sunday Goal:

$7,000

Sunday Collection (January 27):

$5,344

Over/(Under):

YOU CAN LISTEN TO OUR CHALDEAN PARISHES
SUNDAY HOMILIES BY DOWNLOADING PODCASTS
APP ON YOUR PHONES AND SUBSCRIBING TO
ST. THOMAS CHALDEAN DIOCESE
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($1,656)

Monthly Online Donation Goal:

$4,000

Monthly Online Collection (Dec):

$4,025

Over/(Under):
*Sign up for online donation at
www.OurLadyOfChaldeans.Com

$25

THE GOOD NEWS

4

THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH
 PART TWO: THE CELEBRATION OF
THE CHRISTIAN MYSTERY
 SECTION TWO THE SEVEN
SACRAMENTS OF THE CHURCH
 CHAPTER ONE THE SACRAMENTS
OF CHRISTIAN INITIATION
 Article 1 THE SACRAMENT OF
BAPTISM
 II. Baptism in the Economy of Salvation
Baptism in the Church
1226 From the very day of Pentecost the Church has
celebrated and administered holy Baptism. Indeed St.
Peter declares to the crowd astounded by his preaching:
"Repent, and be baptized every one of you in the name of
Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you
shall receive the gift of the Holy Spirit."26 The apostles
and their collaborators offer Baptism to anyone who
believed in Jesus: Jews, the God-fearing,
pagans.27 Always, Baptism is seen as connected with
faith: "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved,
you and your household," St. Paul declared to his jailer
in Philippi. and the narrative continues, the jailer "was
baptized at once, with all his family."28

1229 From the time of the
apostles, becoming a
Christian has been
accomplished by a journey
and initiation in several
stages. This journey can be
covered rapidly or slowly,
but certain essential
elements will always have
to be present: proclamation
of the Word, acceptance of
the Gospel entailing
conversion, profession of
faith, Baptism itself, the
outpouring of the Holy
Spirit, and admission to
Eucharistic communion.
1230 This initiation has varied greatly through the
centuries according to circumstances. In the first
centuries of the Church, Christian initiation saw
considerable development. A long period of
catechumenate included a series of preparatory rites,
which were liturgical landmarks along the path of
catechumenal preparation and culminated in the
celebration of the sacraments of Christian initiation.
1231 Where infant Baptism has become the form in
which this sacrament is usually celebrated, it has become
a single act encapsulating the preparatory stages of
Christian initiation in a very abridged way. By its very
nature infant Baptism requires a post-baptismal
catechumenate. Not only is there a need for instruction
after Baptism, but also for the necessary flowering of
baptismal grace in personal growth. the catechism has its
proper place here.

1227 According to the Apostle Paul, the believer enters
through Baptism into communion with Christ's death, is
buried with him, and rises with him:
Do you not know that all of us who have been baptized
into Christ Jesus were baptized into his death? We were
buried therefore with him by baptism into death, so that
as Christ was raised from the dead by the glory of the
Father, we too might walk in newness of life.29

1232 The second Vatican Council restored for the Latin
Church "the catechumenate for adults, comprising
The baptized have "put on Christ."30 Through the Holy
several distinct steps."34 The rites for these stages are to
Spirit, Baptism is a bath that purifies, justifies, and
be found in the Rite of Christian Initiation of Adults
sanctifies.31
(RCIA).35 The Council also gives permission that: "In
mission countries, in addition to what is furnished by the
1228 Hence Baptism is a bath of water in which the
Christian tradition, those elements of initiation rites may
"imperishable seed" of the Word of God produces its
be admitted which are already in use among some
life-giving effect.32 St. Augustine says of Baptism: "The
peoples insofar as they can be adapted to the Christian
word is brought to the material element, and it becomes a
ritual."36
33
sacrament."
III. How is the Sacrament of Baptism Celebrated?
Christian Initiation
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ANNOUNCEMENTS
Ba’utha Fasting will start on Monday, February 11 and continue for
three days. Fasting each day is until noon, with abstinence from meat and
dairy products throughout all three days. During Ba’utha,
prayers in Surath will start at 4:31 pm, followed by mass at 6:11pm, and
prayers in English will start at 7:15, followed by mass at 8:11pm.

Natural Family Planning )NFP) classes for 2119 will restart on
Wednesday, February 6th, and be held every first and third
Wednesday of every even month thereafter.
NFP classes will be held from 7:31 to 9:31 pm, I
n the Church basement at Mother of God.

“Honor the LORD with your wealth, with first fruits of all your produce”
Proverbs 3:9

Easy * Fast * Secure
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