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A LENT CONVERSION 

“If you fast only from meat and do not pray or fast from sin, you are   

changing nothing.” -St. Ephrem  

 

These words from St. Ephrem put into perspective what lent is all about. 

Our lent should be focused on conversion, on change. This means that by 

the time we walk into Church on Holy Saturday or Easter Sunday we should 

be able to look back at the past 7 weeks and hear the Lord say to us, “Well 

done, good and faithful servant. Come and enter into your master’s joy.” 

Lent prepares us to share in the joy and glory of the resurrection. We cannot 

share in that joy unless we have suffered with Lord, unless we have carried 

our cross, only if we have been converted.  
(Continued on page 2) 

  رسالة البابا فرنسيس لزمن الصوم

 الفاتيكان

80/2108102 

 أيها اإلخوة واألخوات األعزاء،

وكي نتحّضر ! مّرة جديدة يأتي فصح الرّب للقائنا

له، تقدّم لنا العناية اإللهية كّل عام زمن الصوم، 

إمكانيّة ، الذي يعلن[/"]عالمة أسراريّة لتوبتنا"

العودة للرّب وتحقيقها من كّل القلب ومن كّل 

  .الحياة

هذا العام أيًضا، أودّ، بهذه الرسالة، أن أساعد الكنيسة بأسرها على العيش بالفرح والحقيقة خالل 

يَْزدادُ اإِلثْم، فتَفتُُر الَمَحبَّةُ في : "زمن النعمة هذا؛ وأقوم به مستوحيا من عبارة ليسوع في إنجيل متى

 (.8/، 82" )أَكثِر النَّاس

توجد هذه الجملة في العظة حول نهاية األزمان التي ألقاها في أورشليم، على جبل الزيتون، المكان 

يعلُن فيها يسوع، أثناء اإلجابة على سؤال طرحه التالميذ، عن شدّة . الذي تبدأ فيه بالتحديد آالُم الربّ 

إزاء أحداث مؤلمة، سوف يضّل : عظيمة، ويصف الوضَع الذي قد تتواجد فيه جماعة المؤمنين

األنبياُء الكذّابون الكثيَر من الناس، لدرجة تهدّد بإطفاء المحبّة في القلوب، المحبّة التي هي محور كّل 

 .اإلنجيل

 األنبياء الكذابون
 ما هي األشكال التي يتّخذها األنبياُء الكذبة؟: لنسمع هذا المقطع ولنسأل أنفسنا

، أي يستغلّون المشاعر البشريّة كي يستعبدوا األشخاَص ويقودوهم "ُمَرقّصي الثعابين"إنهم مثل 

فكم من أبناء هللا تستولي عليهم إغراءات المتعة لبضع اللحظات، التي تحّل، على . حيث هم يريدون

  !نحو غير صحيح، محّل السعادة

 (8التتمة في الصفحة )
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THE GOOD NEWS 

(Continued from page 1) 

Often times it can seem that conversion is simply when an adult decides to become Christian or someone has a       

religious experience and they begin to believe in God. Conversion is not just for the unfaithful or the non-catholics; it 

is meant for every person and it is something that should  happen daily. To know if you need conversion in your life 

you can simply ask: is there anyone in my life that I need to forgive? What sins in my life are keeping me away from 

God? What is distracting me from keeping my eyes fixed on the Lord? Take these questions to prayer and see where 

the Lord is calling you to change, to be converted. 

 

In the first reading today the Lord speaks to the people of Israel saying, “Is not this the fast that I choose: to loose the 

bonds of wickedness...to let the oppressed go free” (Isaiah 58:6). We all need to be freed of the chains of sin which 

bind us. If the only fasting we partake of, during lent, is giving up chocolate but we never take the time to bring our 

sins to the light and strive for conversion and change, then our lent is a waste and we will not be filled with the Lord’s 

joy on Easter Sunday. St. Paul says, “We suffer with him in order that we may also be glorified with him” (Romans 

8:17).  

 

Fasting from food and sin is a type of suffering. When we deprive ourselves from a pleasure, whether a good or bad 

one, we begin to feel the temptations more and the urges seem stronger. When we say no to the urge to eat meat or 

bread or to gossip or smoke, we are sharing in the sufferings of Christ so that we can share in the glory of his          

resurrection. Let us make this a lent of conversion so that as we say no to sin we may hear Jesus say to us, “Well done, 

good and faithful servant.”  

 

May God be praised,  

Shamasha Perrin Atisha  

 

 (/التتمة من الصفحة (

كم منهم يعيشون في اكتفاء ذاتي، ويقعون ! كم من النساء والرجال يعيشون وقد ُسِحروا بوهم المال، الذي يجعلهم في الواقع عبيدا للربح وللمصالح السخيفة

 !فريسة الوحدة

م لهم : الذين يقدّمون الحلوَل السهلة والفورية للمعاناة، لكنها عالجات غير فعّالة تماًما" الدّجالون"األنبياُء الكذبة اآلخرون هم أولئك  كم من الشباب قد قُدِّ

وكم منهم ما زالوا متوّرطين في حياة افتراضية، تبدو ! ، أو المكاسب السهلة ولكن غير الشريفة"استخدم وارمِ "المخدّرات الكاذب، أو العالقات " عالج"

إن هؤالء المخادعون الذين يقدّمون أشياء بال قيمة، يأخذون أثمن ما ! العالقات فيها بسيطة وسريعة، ولكنها تظهر الحقًا، وبشكل مأساوي، أنها بال معنى

ومن ثّم الوقوع في السخافة؛ ومن … إنه ِخداع الغرور، الذي يحملنا على إعطاء صورة جيّدة عن الذات. ُوِجدَ، كالكرامة والحّرية والقدرة على المحبّة

على الدوام، يقدّم الشّر على أنّه خير، والكاذب على ( 22، 2يو " )كذَّاٌب وأَبو الَكِذب"فالشّرير، الذي هو : وهذا ليس بمفاجئ. السخافة ال يمكن العودة للوراء

يجب أن نتعلّم . لكن كّل واحد منّا هو مدعّو ليمّيز في قلبه ويفحص إذا كان ُمهدَّدا من قِبَِل كذب هؤالء األنبياء الكذابين. أنه حقيقّي، كي يبلبل قلب اإلنسان

  .عدم التوقّف على المستوى المباشر والسطحّي، إنما تمييز ما يترك في داخلنا بصمة جيدة، ألنها تأتي من هللا وهي لمصلحتنا

 قلب بارد
كيف تبرد فينا : لنسأل أنفسنا إذًا .؛ يعيُش في صقيع المحبّة المختنقة[8]يتخيُّل دانتي أليغييري الشّريَر، في وصفه للجحيم، وهو جالٌس على عرٍش من جليد

  ؟ ما هي العالمات التي تشير إلينا بأن المحبّة تكاد تخمد فينا؟المحبّة

؛ ويتبعه رفض هللا، وبالتالي أن نجد به العزاء، فنفّضل خرابنا على عزاء (0/، 6طيم  /" )أَْصُل ُكّلِ َشرّ "، إن ما يطفئ المحبّة هو قبل كّل شيء حّب للمال

الطفل الذي لم يولد، والمسّن المريض، والضيف المار، والغريب،  ":ضماناتنا"وكّل هذا يتحّول إلى عنف ضدّ الذين نعتبرهم تهديدا لـ [. 3]كلمته وأسراره

  .ولكن أيًضا القريب الذي ال يتطابق مع توقعاتنا
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ثة وعليها لألسف : الخليقة نفسها تشهد لفتور المحبّة هذا فاألرض ُمَسّممة بفعل النفايات التي ُرميت بسبب اإلهمال وبدافع المصالح؛ والبحور هي أيًضا ُملوَّ

.مثلّمة بآليّات تُمِطر أدواَت الموت -التي، بحسب تدبير هللا، تتغنّى بمجده–أن تغّطي بقايا الكثير من غرقى الهجرة القسريّة؛ والسماوات   

الالمباالة األنانية، : وهي. هذا العالمات الواضحة لنقص المحبّة لقد حاولُت في اإلرشاد الرسولي فرح اإلنجيل، أن أصف: المحبّة تفتر أيًضا في جماعاتنا

، مّما يقلّل من فقطوالتشاؤم العقيم، والميل لعزل النفس وااللتزام في حروب دائمة بين اإلخوة، والعقلية الدنيوية التي تقود إلى االهتمام بما هو مرئّي 

[.4]الحماس التبشيري  

 

 ماذا علينا أن نفعل؟
فها إن الكنيسة، أّمنا ومعلّمتنا، مع الدواء، المّر أحيانا، دواء الحقيقة، تقّدم لنا في زمن  إن رأينا في داخلنا أو من حولنا العالمات التي وصفناها للتو،

.الصوم هذا عالًجا لطيفًا، عالج الصالة والصدقة والصوم  

فهو أبونا ويريد  .، كي نبحث أخيًرا عن عزاء هللا[5]إن كّرسنا المزيد من الوقت للصالة، فإننا نسمح لقلبنا بأن يكتشف الكذب السرّي الذي به نخدع ذاتنا

.لنا الحياة  

 

كم أودّ أن تتحّول الصدقة عند . وما أملك ليس أبدًا ملًكا لي وحدي: وممارسة الصدقة تحّررنا من الغرور، وتساعدنا على اكتشاف أن اآلخر هو أخ لي

وكم أودّ، كمسيحيّين، أن نتبع مثال الّرسل وأن نرى في إمكانيّة مشاركة اآلخرين بخيراتنا شهادةً ملموسة للشركة ! الجميع إلى نمط حياة حقيقّي وخاصّ 

" )هذا يَصلُُح لَكم: "القديس بولس حين دعا أهل قورنتس لجمع الهبات من أجل كنيسة أورشليم وفي هذا الصدّد، أتبنّى إرشاد. التي نعيشها في الكنيسة

. وهذا يصلح بشكل خاص في زمن الصوم، الذي تَجمُع خالله الكثيُر من الهيئات الهباَت لصالح الكنائس والشعوب التي تمّر بضيقات(. 10، 8قور  2

فكّل صدقة هي فرصة : ولكن كم أودّ أن نفّكر، في عالقاتنا اليوميّة أيًضا، إزاء كّل أخ يطلب العون، أن، من خاللها، هناك دعوة من العناية اإللهية

ُُ سخاَءه سخاءي الللمشاركة بالعناية اإللهية تجاه أبنائه؛ وإن استخدمني هو اليوم كي يعين أًخا لي، فكيف لن يلبَّي احتياجاتي أنا أيًضا غدًا، هو الذ ] يفو

؟[6  

 

يفتقرون فمن جهة، يسمح لنا بأن نختبر ما يشعر به أولئك الذين. الصوُم، أخيًرا، ينتزُع القّوة من عنفنا، ويجّردنا من سالحنا، ويشّكل فرصةً مهّمة للنموّ 

الصوُم يوقظنا، . ؛ ومن جهة أخرى، يعبّر عن حالة نفسنا الجائعة للصالح، والعطشى لحياة هللاحتى لما هو ضرورّي ويعرفون عضات الجوع اليوميّة

.ويجعلنا أكثر انتباًها هلل وللقريب، ويوقُظ الرغبةَ بالطاعة هلل الذي وحده يشبع جوعنا  

. الصغاء هللى اأودّ أن يصل صوتي أبعد من حدود الكنيسة الكاثوليكية، كي يصل إليكم جميعًا، أنتم الرجال والنساء ذوي اإلرادة الصالحة، المنفتحين عل

نية المشتركة نسافإن كنتم مثلنا تعانون من انتشار الشّر في العالم، وإن كنتم تهتّمون للجليد الذي يشّل القلوب واألعمال، وإن كنتم ترون أن معنى اإل

!انضموا إلينا كي نناشد هللا معا، وكي نصوم معًا، وكي تعطوا معنا ما يمكنكم أن تعطوا لمساعدة اإلخوة يضيع،  

 

 نار الفصح
وإن كانت المحبّة تفتر في الكثير . إني أدعو، قبل كّل شيء، أعضاَء الكنيسة إلى االنطالُ بمسيرة الصوم بكّل غيرة، تساندكم الصدقة والصوم والصالة

.وهو يعطينا دوًما فرًصا جديدة كي نقدر أن نحّب من جديد! من القلوب، فهي لم تفتر في قلب هللا  

)وستُقام هذه السنة . فرصة مناِسبة هذا العام أيًضا، تدعو لالحتفال بسّر المصالحة في سياُ العبادة االفخارستية" ساعة للربّ  24"وسوف تكون المبادرة 

وسوف تبقى، في كّل األبرشيات، ". إِنَّ الَمغِفَرةَ ِعندَكَ : "4، 130آذار، وقد استوحت من كلمات المزمور 1 مارس  10والسبت  9يومي الجمعة ( 2018

.ساعة متتالية، واهبة إمكانية الصالة والعبادة والتقدّم من سّر االعتراف 24كنيسةٌ واحدة على األقل، مفتوحة لمدّة   

، سوف يَطِرد الظالَم رويدًا رويدًا وينير "النار الجديدة"فالنور، الُمستََمدّ من : سوف نعيش في ليلة الفصح مجّددا طقَس إنارة الشمعة الفصحية المذهل

، كي نستطيع جميعنا أن نحيا من جديد خبرة تلميذي [7"]فليبدّد نوُر المسيح القائم من الموت بمجده ظالَم القلب والعقل. "الجماعة المصلّية

.اإلصغاء إلى كلمة الرّب والتغذّي من الخبز االفخارستّي، سوف يسمح لقلبنا أن يعود فيشتعل باإليمان والرجاء والمحبّة :عّماوس  

.ال تنسوا أن تصلّوا من أجلي. أبارككم من قلبي وأصلّي من أجلكم  

 

  يا رب اقبل صومنا و صالتنا 

THE GOOD NEWS 
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THE GOOD NEWS 

First Week of Lent 

"I set my bow in the clouds to serve as a sign of the 

covenant between me and the earth." (Genesis 9:13) 

 

"The whole life of Christ was a cross and a martyrdom, and dost thou seek rest and joy? If thou carry 

the cross unwillingly, thou makest it a burden to thee. If thou fling away one cross, without doubt thou 

shalt find another, perhaps a heavier" .... (Thomas de Kempis -- Imitation of Christ). 

 

Q: Why are Sundays excluded from the reckoning of the forty days? 

A: Because Sunday is the day on which Christ arose, making it an inappropriate day to fast and mourn 

our sins. On Sunday we must celebrate Christ's resurrection for our salvation. It is Friday on which we 

commemorate his death for our sins. The Sundays of the year are days of celebration and the Fridays 

of the year are days of penance. 

 

Phone a long lost friend and relive old memories. Visit a sick person. Feed the birds. 

 

O Jesus, I withdraw in spirit with You into the desert; teach me how to fight the triple concupiscence of 
the flesh, pride, and avarice. 

REFLECTION 

LENTEN QUESTION 

LENTEN ACTION 

PRAYER 
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 الصوم يُخلص اجسادنا من الخاليا الُمضرة –( 44-71: 4اف )االحد األول من الصوم 

  األب روبرت سعيد جرجيس

تناولت مقالة في احدى المجالت، الفوائد الصحية للصوم، وخصوصا الصوم الذي 
ساعة بالنهار، من حيث أنه يساعد على  01-01تتراوح عدد ساعاته ما بين 

إنها .  ايام باألسبوع 3التخلص من الخاليا الُمضرة بأنواعها، ولكن على ان ال تتجاوز 
مبادرة جيدة للحث على الصوم ولكن من وجهة نظر طبية، ومحدودة، فهل انتظر 

كيما اتخلص الخاليا الُمضرة؟ كما "  زمن القوي"زمن الصوم، والذي ندعوه احيانا بالـ 
انني اصوم عن ما احب، ولكني :  ان هناك من ُيعطي الصوم نظرة معاصرة بالقول

اتناول اللحوم، فهل الصوم اصبح نظرية قديمة يجب تحديثها؟ ماذا تُقدم لنا قراءات 
 االحد من الصوم عن الصوم؟

، نُطلق المسحوقين "الن ِّير"، نفك ُرُبط "الشر"النبي اشعيا يذكرنا بان نحل قيود 
فهو يقودنا نحو حقيقة روحية مهمة في زمن الصوم، "… نير"، ونُحطم كل "احرارا  "

وهذه الحقيقة مرتبطة بعمل جاد اجتماعي، ُمتجه نحو اآلخر، ذاك الذي ُيعاني من 
الصوم الحقيق ليسوع، او : في حين انجيل البشير متى، يتناول الذراع االخرى للجسد الصائم وهي. واقعه المؤلم

، لذا فقراءات االحد االول من الصوم تدعونا (الصوم عن الطعام)الذي قد نسميه بالصوم التقليدي، او الصوم الجسدي 
: للصوم بمعنييه االثنين  

الجسدي والروحي وما يتبعهما من واقع نحو اآلخر، وكأننا بصدد ذراعين مفتوحتين بصالة حقيقة امام هللا في زمن 
الصوم وهي ذراع الصوم الجسدي وذراع الصوم الروحي الذي يرافقه، لذا فهي ال تدعونا إلى صوم معين، كيما نتهرب 

فيما بين . فيه من الصوم الذي يجعلنا نشعر جسديا ، بجوع الفقير الذي ليس لديه ما لدينا في ثالجاتنا ومجمداتنا
مرات، على مدار السنة الطقسية،  9الذراعين، نجد الرسالة إلى اهل افسس، وهي الرسالة التي تتكرر قراءتها، 

:، عن(1: 3)وخصوصا أيام اآلحاد، والتي نجد كاتبها يتحدث لنا وهو في السجن   

 االنسان الجديد، وبأسلوب مليء بالحماسة، ُرغم وجوده في واقع قد يكون غير مقبول للكثير منا )السجن(، وفيه 
"ُمركزا  بذلك على الـ )يدعونا للمسير في حياة مسيحية ملؤها المسيح  πληρωμα" والذي يتناولها الكاتب " االمتالء"، 

، (المسيح هو ملئ هللا)ملئ هللا الساكن في المسيح : أيضا في كولوسي ولكن، في كولوسي، الكالم عن
، فالمعنى اوسع، ألن الكالم يتم عن الكنيسة، (الرسالة إلى افسس)والمسيحيون ممتلئين منه، في حين هنا 

"جسد المسيح، التي تُصبح هي نفسها  πλυρωμα Χριστου" ، أي ان الكنيسة منذ االن هي في "ملئ المسيح"، 
السماء، لذا َوجب على المسيحي، ان ُيدرك أهميته كونه جزءا  مهما من هذه الكنيسة التي هي ملئ المسيح، 

الذين ُاظلمت عقولهم، ( الذين ُيسميهم بالوثنين)والتي تحيا منذ االن، السماء، فيجب عليه ان ال يتشبه باآلخرين 
وتغبروا عن حياة هللا، فأسلموا للدعارة والنجاسة والطمع، فالقديس بولس هنا ال يقطع االمل من حيث، الوجوب 

لذا فقراءات االحد االول من الصوم تدعونا للتأمل في ذراعين تقويان . باالنتباه والمسيرة حسب االنسان الجديد
الجسدي والروحي، وفي الوسط يقع الجسد الذي يتغذى من قوة هذين الذراعين، ليولد : الجسد بجوانب الصوم

انسانا  جديداَ بعد خبرة الصوم اللذيذة لهذا العام والتي ستختلف كليا  عن خبرت السنوات القادمة وتختلف اكيدا  عن 
تلك التي مضت، فهي دعوة من الكنيسة لنتأمل في بداية زمن الصوم، بهذا النص الذي يحث نا على التوبة وتغيير 
االتجاه في زمن التوبة واالهتداء، انه زمن الصوم، وزمن تركيز النظر منُذ البداية، نحو القيامة، فيكون الصوم حقيقة 

.تُبعد كل الخاليا الُمضرة والواقفة حجر عثرة امام المسيرة نحو القيامة  

ا . إِنَُّهْم َقِد اْستَْوَفْوا أَْجَرُهمْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . ائِِمينَ صَ  َوَمتَى ُصْمتُْم فاَلَ تَُكونُوا َعابِِسيَن َكاْلُمَرائِيَن، َفِإنَُّهْم يُغَّيُِروَن ُوُجوَهُهْم ِلَكْي يَْظَهُروا ِللنَّاِس " َوأَمَّ

 "َفأَبُوَك الَِّذي يََرى فِي اْلَخفَاِء يَُجاِزيَك َعالَنِيَةً . ْلَخفَاءِ ي اأَْنَت فََمتَى ُصْمَت فَاْدُهْن َرأَْسَك َواْغِسْل َوْجَهَك، ِلَكْي الَ تَْظَهَر ِللنَّاِس َصائًِما، بَْل ألَبِيَك الَِّذي فِ 

18-16: 6إنجيل متى   
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PART ONE 
THE PROFESSION OF FAITH   

SECTION TWO 
THE PROFESSION OF THE CHRISTIAN 
FAITH                                                             

CHAPTER THREE 
I BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT 

ARTICLE 9 
"I BELIEVE IN THE HOLY CATHOLIC 
CHURCH" 

Paragraph 4. CHRIST'S FAITHFUL - HIERARCHY, 
LAITY, CONSECRATED LIFE 

II. THE LAY FAITHFUL 

Participation in Christ's prophetic office 

903 Lay people who possess the required qualities can be 
admitted permanently to the ministries of lector and 
acolyte.436 When the necessity of the Church warrants it 
and when ministers are lacking, lay persons, even if they are 
not lectors or acolytes, can also supply for certain of their 
offices, namely, to exercise the ministry of the word, to 
preside over liturgical prayers, to confer Baptism, and to 
distribute Holy Communion in accord with the 
prescriptions of law."437 

Participation in Christ's prophetic office 

904 "Christ . . . fulfills this prophetic office, not only by the 
hierarchy . . . but also by the laity. He accordingly both 
establishes them as witnesses and provides them with the 
sense of the faith [sensus fidei] and the grace of the 
word"438 To teach in order to lead others to faith is the task 
of every preacher and of each believer.439 

905 Lay people also fulfill their prophetic mission by 
evangelization, "that is, the proclamation of Christ by word 
and the testimony of life." For lay people, "this 
evangelization . . . acquires a specific property and peculiar 
efficacy because it is accomplished in the ordinary 
circumstances of the world."440 

This witness of life, however, is 
not the sole element in the 
apostolate; the true apostle is 
on the lookout for occasions 
of announcing Christ by word, 
either to unbelievers . . . or to 
the faithful.441 

906 Lay people who are 
capable and trained may also 
collaborate in catechetical 
formation, in teaching the 
sacred sciences, and in use of 
the communications media.442 

907 "In accord with the knowledge, competence, and 
preeminence which they possess, [lay people] have the right 
and even at times a duty to manifest to the sacred pastors 
their opinion on matters which pertain to the good of the 
Church, and they have a right to make their opinion known 
to the other Christian faithful, with due regard to the 
integrity of faith and morals and reverence toward their 
pastors, and with consideration for the common good and 
the dignity of persons."443  

Participation in Christ's kingly office 

908 By his obedience unto death,444 Christ communicated 

to his disciples the gift of royal freedom, so that they 
might "by the self-abnegation of  a holy life, 
overcome the reign of  sin in themselves":445 That 
man is rightly called a king who makes his own 
body an obedient subject and, by governing 
himself  with suitable rigor, refuses to let his 
passions breed rebellion in his soul, for he 
exercises a kind of  royal power over himself. and 
because he knows how to rule his own person as 
king, so too does he sit as its judge. He will not let 
himself  be imprisoned by sin, or thrown headlong 
into wickedness.446                                               
909 "Moreover, by uniting their forces let the laity so 
remedy the institutions and conditions of the world when 
the latter are an inducement to sin, that these may be 
conformed to the norms of justice, favoring rather than 
hindering the practice of virtue. By so doing they will 
impregnate culture and human works with a moral 
value."447 

THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH 

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$177
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$178
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$179
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17A
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17B
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17C
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17D
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17E
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17F
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17G
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17H
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2A.HTM#$17I
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LITURGICAL SCHEDULE  
 

     Saturday Vigil Mass    
4:00 PM      English  

 

Sunday Masses  
    8:30 AM         Arabic/عربي 

10:00  AM             English  
      11:30 AM     Morning Prayer 

      12:00 PM     Chaldean/سورث 

  7:00 PM                English   
 

Weekday Masses 
       8:00 AM       English at ECRC 

    9:30 AM       Morning Prayer  

    10:00 AM      Chaldean/سورث 

 
Wednesday 

5:00 PM       Adoration 
      6:00 PM  English Mass  

 
Confession 

       5-6 pm        Wednesday  
6-7 pm        Sunday  

    (or by appointment) 

 
  

 

PARISH SCHEDULE AND WEEKLY INFORMATION 

BAPTISM: We celebrate Baptism at 2:00 pm on 

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.  

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.  

 

 NATURAL FAMILY PLANNING CLASSES          
First and third Wednesday of  every even month from      
7:30 - 9:30 pm.  

 

 MARRIAGE CLASSES                                            
First, second and third Thursday of every odd month from 
8:00 - 10:00 pm.  

 

YOU CAN LISTEN TO OUR CHALDEAN PARISHES 

SUNDAY HOMILIES BY DOWNLOADING PODCASTS 

APP ON YOUR PHONES AND SUBSCRIBING TO                       

ST. THOMAS CHALDEAN DIOCESE 

     

FINANCIAL STATUS 

Sunday Goal:                 $7,000 

Sunday Collection (February 4):                   $3,751 

Over/(Under):              ($3,249) 

 

Monthly Online Donation Goal:  $4,000 

Monthly Online Collection (January):         $5,283 

Over/Under:                                               $1,283 

 

*Sign up for online donation at 

www.OurLadyOfChaldeans.Com  

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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Mother of God would like to invite you to join your fellow parishioners for BEST LENT 

EVER, a free email program from Dynamic Catholic. Lent comes every year. It’s meant to 

be a time when we invite God to help us become the-best-version-of-ourselves. But for many 

of us, Lent isn’t a transformative experience. It’s just a time when we give up chocolate or 

something else we enjoy, then go back to it at Easter. This year, you can change that with 

BEST LENT EVER. You’ll receive daily emails with short inspirational videos, practical tips 

for your everyday life, and real-life stories to encourage you in your journey. All you have to 

do is sign up at DynamicCatholic.com/BestLent. 

 

Perfectly Yourself books are available in the church lobby to be used along with this        

program during Lent. 

THE GOOD NEWS 
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ANNOUNCEMENTS 

 

Starting this Wednesday, February 14 and throughout lent, Mother of God is starting a     

series with Fr. Patrick Setto about the lives of the saints with veneration of their relics at the 

church upper hall at 7pm.  

 

Mother of God English choir is looking for members to join them, if interested please speak 

to the choir director after mass.  

 

If interested in sharing certain Catholic articles with other parishioners, or if you would like 

to participate in writing your own article, please contact our church at                                     

ourladyofchaldeans@gmail.com 

 

Stations of the Cross schedule will be as follows: 

Stations of the Cross in Chaldean/Arabic at 5:00pm 

Mass at 6:00pm  

Stations of the Cross in English at 7:00pm followed by meditations by Bishop Francis 

Easy * Fast * Secure 

www.ourladyofchaldeans.com 

 
“Honor the LORD with your wealth, with first fruits of all your produce” 

Proverbs 3:9 

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com

