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FEBRUARY 16TH 2020                      7TH OF EPIPHANY 

PARISH DIRECTORY  
 
Bishop Francis Kalabat 
Bishop of the Diocese  
of St. Thomas the Apostle of USA 

Fr. Sanharib Youkhanna 
Rector 

Fr. Patrick Setto 
Parochial Vicar 

Fr. Emanuel Rayes  
Retired in residence 

Linda Arabo  
Office Administrator 

Aiser Shammami 
Pastoral Associate  
 

Office Hours 
Monday - Friday  

8:00 am - 4:00 pm 
 

Tel: 248-356-0565   

Fax: 248-356-5235  

Stay in touch with your parish on 
FACEBOOK  

Mother of  God Chaldean Catholic Church 
 

        

ONLINE GIVING 

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  

         Mother of God Church | 25585 Berg Road, Southfield, MI 48033 | 

Refresh your soul with God’s love for you 

When our heart is broken by human love, God is always there to love us and bring us peace. 

Often in our lives we will experience a broken heart, wounded by another person who does 

not love us in return. It can be difficult to endure and we may feel like no one loves us. 
However, we often forget that God is there, always loving us and waiting for us to accept his 

love into our hearts. 

As Jesus said in the Gospel of Matthew, “Come to me, all who labor and are heavy laden, 

and I will give you rest” (Matthew 11:28). God alone can repair the damage done by failed 

love and it is his love that can refresh our soul and bring peace back into our lives. 

Below is a prayer and meditation from the Golden Manual on this love that we should try to 

recite, asking God for an increase in love as well as to repair our broken heart. God wants to 

love us, but we must open ourselves to his gift and accept it. 
(Continued in page 2) 

 االحد السابع من الدنح

إن خبر شفاء األبرص مشترك بين األناجيل اإلزائية الثالثة. جعله مر ولو في أولى أيام رسالة يسوع العلنّية. أما متى 

(. وهكذا بدا يسوع 9 -8(، في قسم جمع فيه بطريقة مصطنعة عشر معجزات )متى 7 -5فجعله بعد العظة على الجبل )ف 

 قوياً في العمل كما بدا قوياً في الكالم بحيث رأى الناس أنه يكلّمهم بسلطان ال مثل الكتبة.

البرص في زمن المسيح –  

الذي يسبّبه في الجماعة، كان يحيط به سلسلة من ” الخراب”لم يكن البرص مرضاً كغيره. فبسبب طابع العدوى و

واألبرص الذي به البلوى يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، “المحرمات. وقد حدّد سفر الالويين وضع األبرص بما يلي: 

)حيث تقيم جماعة ” ويغطي شاربيه وينادي: نجس، نجس. ما دامت به البلوى يكون نجساً، ويسكن منفرداً في خارج المحلة

ً “(. ولكي يتجنب األبرص العدوى، يُطرد من الجماعة. يصبح 54 -55: 11شعب هللا( )ال  من العيش مع ” محروما

ً “اآلخرين واالتصال بهم. ولكي يمارس هذا الفصل بشدّة، كفله تحريم ذو طابع ديني: فاألبرص يُعلن  هو ال ”. نجسا

)الذي يقيم في الهيكل، لئال ينّجسه(. بل إن ” يقترب من هللا“يستطيع أن يشارك الجماعة في شعائر العبادة، ال يستطيع أن 

 كل من يقترب منه ويلمسه يتنّجس بدوره وال يحّق له أن يشارك في العبادة.

إذن، يُطرد األبرص من جماعة إسرائيل. والعالمات الخارجية من ثياب ممّزقة وشعر مرسل، تتيح للجميع أن يعرفوه 

، فالكاهن هو الذي يكشف في البداية فيتعّرف إلى المرض، وفي النهاية ”ديني“ويبتعدوا عنه. وبما أن البرص هو مرض 

يحكم على الطاهر والنجس بحسب الشريعة. في هذا المعنى، صار (. فالكاهن وحده يستطيع أن 31 -31فيعلن الشفاء )ال 

 البرص شبيهاً بالخطيئة. وحين يُشفى األبرص عليه أن يقدّم ذبيحة قبل أن يدخل إلى الجماعة من جديد.

ُر الرجَل … وفي اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين: “11 -11: 15في هذ المجال يقول ال  ويوقف الكاهن المطّهِّ

المتطّهر مع قرابينه هذه أمام الرب عند باب خيمة االجتماع. ويأخذ الكاهن أحد الخروفين ليقّربه ذبيحة اثم، مع حق الزيت، 

هذه الذبيحة هي ”. فيحركهما تحريكاً أمام الرب. ويذبح الخروف في الموضع المقدّس حيث يذبح ذبيحة الخطيئة والمحرقة

فعلى الكاهن أن ينحر الحيوان ليتم التطهير الطقسي المتعلّق باألبرص. فالبرص هو ”. بالذبيحة من أجل الخطيئة“شبيهة 

بالنسبة إلى الجسد ما هي الخطيئة بالنسبة إلى النفس. البرص هو العالمة المنظورة للخطيئة. هذا ما كان عليه هذا المرض 

في زمن المسيح. يجب أن نعلم هنا أن البرص صار قابالً للشفاء اليوم. وأن مقولتي النجاسة والطهارة ال تكونان على 

 مستوى الصحة والمرض، بل على مستوى الحياة األخالقيّة.

 شفاء األبرص

إن فرائض الالويين التي كانت سارية في زمن المسيح، تتيح لنا أن نشرح كل تفاصيل المشهد اإلنجيلي. نالحظ أوالً أن 

شئت … يا رب، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني”. “تطهير“شفاء، بحصر المعنى، بل عن “النّص ال يتحدّث عن 

ً “ال ننسى أن البرص كان عاهة جسدية ودينيّة. فاألبرص يُعلن ”. وفي الحال طهر… فاطهر سا ، ولذلك يُطرد من ”نجِّ

 الجماعة. وحين شفاه يسوع، أبعد النجاسة التي كانت تثقل عليه حياته. ردّه إلى حياة الجماعة.

ً “، يعود إلى الكاهن أن يتحقّق من زوال البرص. وبالتالي االعالن بأن ذك الذي كان 15 -11ولكن حسب ال  صار ” نجسا

(. باإلضافة إلى ذلك، 5: 8ذاك كان أمر يسوع لألبرص )متى ”. امضِّ وأر نفسك للكاهن“طاهراً. بأنه ُشفي من مرضه. 

يجب على األبرص أن يقدّم ذبيحة هلل ليختم دخوله من جديد إلى وسط الجماعة. يقدّم ذبيحة كما لو كان اقترف خطيئة 

” حملين وزهرة الطحين الملتوّية بالزيت وايفة من الزيت“أي: ”. قدّم القربان الذي أمر به موسى“عظيمة. قال له يسوع:    

(2)التتمة في الصفحة   

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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THE GOOD NEWS 
 Continued from page (1)  

Only then will we be able to move on, confident in ourselves because we are loved and cherished by God. 

O my God, ocean of holy love and sweetness, come and give yourself unto my soul. Grant that with a perfect heart, full desire, 
and burning affection, I may unceasingly aspire after you, and lovingly respire in you. May I prefer you to every creature, for 
you renounce every transitory delight, O my true, my highest joy! 

Feed me, Lord, your poor, famished beggar, with continual draughts of your divinity; refresh me with the wished-for presence 
of your grace. This I seek, this I long for, that a vehement love may penetrate me through and through, and fill me, and trans-
mute me into itself. 

God of all sweetness, I call you into my soul; I cry to you, I long for you with a large affection, O surpassing delight of the 

most intimate union! Come, my Beloved, come, a thousand thousand times desired, that I may inwardly possess you, and clasp 

you in the embraces of my soul! 
By: Philip Kosloski   

 

 
 (1التتمة من الصفحة )

 األبرص المحروم

ة عند اليهود. لقد قلنا إن الشريعة اليهوديّة نيّ ويقدّم هذا المشهد اإلنجيلي عن شفاء األبرص فائدة أخرى: إنه يتيح لنا أن نفهم معنى الحرم المسيحي الذي يغرز جذوره في العادات الدي

 ً يئاً نقدّمه لآلخرين. تصبح مثل عدوى رد تقابل بين البرص والخطيئة. فالبرص قذارة تجعل اإلنسان نجساً كالخطيئة. والخطيئة هي في شكل من األشكال خطيرة كالبرص فتّمثل نموذجا

عة المسيحية بعض األعضاء الفاسدين جماتؤثّر على اآلخرين. فالخطيئة معدية شأنها شأن البرص. وإذ أرادت الكنيسة أن تجنّب أبناءها العدوى، استبعدت منذ عصورها األولى من ال

 والمفسدين.

11 -5: 8شفاء غالم قائد المئة   

 ً يمانهم. هذا ما حدث لقائد المئة الذي قد  إلدّل يسوع بأشفيته على أنه سيّد الطبيعة، على أن له سلطاناً على المرض وعلى الموت. لهذا جاءت معجزاته رحمة بالناس، كما جاءت تثبيتا

ه عّما في العالم اليهودّي. أشفق عليه يسوع مانيكون رومانياً أو ال: كان هيرودس انتيباس يجنّد الناس من المناطق المجاورة. ولكن، مهما يكن من أمر، فهو ضابط وثني، وهو يتميّز بإي

مانه بيسوع وثقته المطلقة به بطريقة إي وعلى غالمه. ثم جاءت المعجزة فثبتت له إيمانه. سلطان القائد من سلطان األمبراطور. وسلطان يسوع من سلطة هللا. وهكذا عبّر القائد عن

د، فدّل على سلطانه التام وقدرة كلمته التي بُعمحسوسة. إنه متأّكد أن المرض يطيع يسوع، كما يطيعه هو القائد جندّي من جنوده. وها نحن نتوّقف عند هذا الشفاء الذي قام به يسوع عن 

 ال تعرف المسافات.

)لم يلمسه يسوع كما لمس األبرص. بل لم يره(. هذا الوضع الخاص هو غنّي بتعليم ” عن بُعد“إن شفاء غالم كفرناحوم يتميّز تقريباً عن سائر األشفية المرويّة في األناجيل. فقد تّم 

نعرف أن  5: 4، طلب يائيرس من يسوع أن يضع يده على ابنته المريضة. في مر 18: 9الهوتي يكّون مرمى الخبر. اعتاد يسوع أن يشفي المرضى باالتصال أو بوضع اليد. في 

).25: 9(، وقد يكتفي يسوع بأن يلمسهم أو يمسك بيدهم )25، 21: 8؛ 12: 7)رج مر ” بوضع يديه عليهم“يسوع شفى بعض المرضى   

( تفعل من دون معرفة يسوع، أو أقله بدون أن تتدّخل 5: 4سّرية )رج مر ” قّوة“هناك بعض األخبار ذات الطابع التدويني القديم، مثل شفاء النازفة، يجعلنا نشعر أن في جسد يسوع 

التي يمارسها المسيح محصورة في اتصال جسدي. ويعود يسوع مرتين إلى العمل عينه لكي تكون النتيجة مرضية كلياً ” القوة“(. وفي مكان آخر، تبدو 11: 5إرادته تدخالً أنياً )مر 

تخرج منه بشكل طوعّي.” قّوة“(. حسب هذه األخبار، يبدو يسوع مجترح معجزات يصدر من جسده 24 -22: 8)مر   

(. 1: 8” )شئت فاطهر“المريض، فهو يرافق لمسه بأمر: ” يلمس“عميق. إن وجب على يسوع أن ” روحيّ “غير أن هناك أخباراً تقدّم مسيرة المعجزات التي يتقها يسوع في منظار 

لقد دخل هنا عنصر جديد هو أمر المسيح. أي: كلمته التي تعبّر عن ”. يا صبيّة، لك أقول قومي“العبارة:  51: 5وفّسر مر ”. طليتا قومي“هذا ما قاله لألبرص. وقالت البنة يائيرس: 

 إرادته. فاالتصال الجسدي لن يكون شيئاً إن لم يرافقه عمل إرادي من المسيح يعبّر عنه بكلمة.

هنا، ال نجد اتصاالً جسدياً، ألن المريض ليس في حضرة يسوع. فال يبقى إال فاعليّة الكلمة، ”. عن بعد“في المسيرة العجائبية، نجده في الشفاء ” الروحنة“والوضع األرفع في هذه 

”. قل فقط كلمة فيبرأ فتاي“، قال قائد المئة للمسيح: 8: 8فاعليّة أمر يسوع. وليس من قبيل الصدف أن يبرز دور الكلمة بوضوح في تقليدين مختلفين جداً مثل تقليد مت ويو. ففي مت 

(. وهكذا ندرك في التقليدين الطابع الخاص للشفاء عن بُعد. ونفهم الدور الفاعل لكلمة المسيح. كان هذا 51: 5” )الرجل آمن بالكلمة التي قالها له يسوع“والحظ االنجيلي يوحنا أن 

 الموضوع غنياً بالتعليم الالهوتي، بحيث إن التقليد الرسولي احتفظ به وقدّمه في إطار هذه المعجزة.

، ما هو خاص باهلل هو كلمة فاعلة بشكل متعاٍل. بليإن هذا الشفاء الذي تّم عن بُعد، حّرك إيمان اليهود في شخصية المسيح الحقيقية، أكثر مّما فعلت األشفية العادية. فحسب التقليد البي

… بكلمته ُصنعت السماوات وبنسمة أنفه كل جنودها: “19 -4: 11(. هذا ما ينشده مز 1: 1حتى يأتي النور حاالً إلى الوجود )تك ” ليكن نور“فحسب خبر الخلق، يكفي أن يقول هللا 

”.قال فكان كل شيء. وأمر فكان كل موجود  

حين والزيت كما تّمت على يد إيليا من أجل الطوفاعلية كلمة هللا السامية ال تظهر فقط في عمل الخلق العجيب، بل في المعجزات التي يتّمها بواسطة األنبياء. هذا ما نقوله عن معجزة 

لم تفرغ جّرة الطحين، ولم … هكذا قال الرّب إله اسرائيل: جّرة الطحين ال تفرغ، وابريق الزيت ال ينفد إلى اليوم الذي فيه يرسل الرّب مطراً على وجه األرض“أرملة صرفت صيدا. 

).14 -15: 17مل  1” )ينفذ ابريق الزيت حسب الكلمة التي قالها الرب بواسطة إيليا عبده  

” )هذا ما يقول الرّب: أنا أصلح هذه المياه. وصارت المياه صالحة إلى اآلن حسب الكلمة التي قالها الرّب لعبده أليشاع“ونقول الشيء عينه عن معجزة المياه التي أصلحت بيد أليشاع: 

).22 -21: 2مل  2  

ياء.ألشونستطيع أن نقدّم عدداً من األمثلة المشابهة، وهي تدّل كلها على أن كلمة هللا فاعلة، أن كلمة هللا هي في خدمة هللا عبر األحداث وا  

(. وبما أن يسوع يجترح الشفاء بمجّرد 51: 5؛ رج يو 11: 8وبشكل نهائّي )” في الساعة عينها“حتى يُقهر المرض ” ابنك قد ُشفي“ونقول الشيء عينه عن المسيح. يكفيه أن يقول: 

(. أنه يمتلك سلطاناً يجعله مساوياً هلل. إن كلمة يسوع، شأنها شأن كلمة هللا، تستطيع أن تشفي األجساد. ولكن هذا العمل المنظور 17 -18: 5التلفّظ بكلمة، هذا يعني أنه يعمل مثل هللا )يو 

اني. غير أنه يريد أن يعلّمنا بوضوح، أن رومهو عالمة عن عمل سّري ال تراه أعين البشر: هذا العمل هو شفاء النفوس. إن يسوع ال يفعل هنا إال بكلمته، كما في شفاء غالم الضابط ال

لم يكن هللا؟ هذا ما فهمه الكتبة كل الفهم،  إن لكلمته فاعلّية إلهّية، ألنها تستطيع أن تشفي األجساد كما تشفي النفوس في غفران الخطايا. فمن يستطيع أن ينسب إلى نفسه هذا السلطان

 ولهذا حكموا على يسوع مخطئين فقالوا بأنه يجدّف.

 

  االب د. غزوان يوسف بحو شهارا

https://aleteia.org/author/philip-kosloski/
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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 
11:00 AM-6:00 PM      Adoration 
      6:00 PM  English Mass  

 

Confession 
       5-6 pm        Wednesday  

6-7 pm        Sunday  
    (or by appointment) 

 
Adorations 

 St. Joseph Adoration Chapel 
open 24 hour, Code: 2533# 

 
  

 

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 four Thursdays of every even month  

      from 7:00-10:00 pm For more  

      information please visit:  

www.ecrc.us/marriage-prep 

 

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:                           $8,000 

Sunday Collection (February 9):                 $6,945 

Over/(Under):                             $(1,055) 

 

Monthly Online Donation Goal:            $4,000 

Monthly Online Collection (Jan):               $3,047 

Over/(Under):                                              $(953) 

 

*Sign up for online donation at 

www.OurLadyOfChaldeans.Com  

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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   KIDS CORNER  
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 PART TWO: THE CELEBRATION 
OF THE CHRISTIAN MYSTERY 

 SECTION TWO THE SEVEN 
SACRAMENTS OF THE CHURCH 

 CHAPTER TWO THE 
SACRAMENTS OF HEALING 

 Article 4 THE SACRAMENT OF 
PENANCE AND RECONCILIATION 

 IX. The Effects of This Sacrament 
 
IX. The Effects of This Sacrament 

1548 "The whole power of the sacrament of 
Penance consists in restoring us to God's grace and 
joining us with him in an intimate 
friendship."71 Reconciliation with God is thus the 
purpose and effect of this sacrament. For those who 
receive the sacrament of Penance with contrite 
heart and religious disposition, reconciliation "is 
usually followed by peace and serenity of 
conscience with strong spiritual 
consolation."75 Indeed the sacrament of 
Reconciliation with God brings about a true 
"spiritual resurrection," restoration of the dignity 
and blessings of the life of the children of God, of 
which the most precious is friendship with God.75 

1549 This sacrament reconciles us with the Church. 
Sin damages or even breaks fraternal communion. 
the sacrament of Penance repairs or restores it. In 
this sense it does not simply heal the one restored 
to ecclesial communion, but has also a revitalizing 
effect on the life of the Church which suffered 
from the sin of one of her members.74 Re-
established or strengthened in the communion of 
saints, the sinner is made stronger by the exchange 
of spiritual goods among all the living members of 
the Body of Christ, whether still on pilgrimage or 
already in the heavenly homeland:77 

It must be recalled that . . . this reconciliation with 
God leads, as it were, to other reconciliations, 
which repair the other breaches caused by sin. the 
forgiven penitent is reconciled with himself in his 
inmost being, where he regains his innermost truth. 
He is reconciled with his brethren whom he has in 
some way offended and wounded. He is reconciled 

with the Church. He is 
reconciled with all creation.78 

1571 In this sacrament, the 
sinner, placing himself before 
the merciful judgment of 
God, anticipates in a certain 
way the judgment to which 
he will be subjected at the 
end of his earthly life. For it 
is now, in this life, that we 
are offered the choice 
between life and death, and it 
is only by the road of 
conversion that we can enter 
the Kingdom, from which 
one is excluded by grave sin.79 In converting to 
Christ through penance and faith, the sinner passes 
from death to life and "does not come into 
judgment."81 

X. Indulgences 

1571 The doctrine and practice of indulgences in 
the Church are closely linked to the effects of the 
sacrament of Penance. 

What is an indulgence? 

"An indulgence is a remission before God of the 
temporal punishment due to sins whose guilt has 
already been forgiven, which the faithful Christian 
who is duly disposed gains under certain prescribed 
conditions through the action of the Church which, 
as the minister of redemption, dispenses and 
applies with authority the treasury of the 
satisfactions of Christ and the saints."81 
"An indulgence is partial or plenary according as it 
removes either part or all of the temporal 
punishment due to sin."82 Indulgences may be 
applied to the living or the dead. 

The punishments of sin 

THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH 

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q1
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q2
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q3
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q4
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q5
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q6
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q7
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4F.HTM#$1Q8
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4G.HTM#$1Q9
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P4G.HTM#$1QA
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ANNOUNCEMENTS 

Lent will start on Monday, February 24th. Throughout Lent, Mother of God Church will have 

the Stations of the Cross on Fridays in Chaldean and Arabic at 5 pm followed by Mass at 6 

pm, and in English at 7 pm, directly followed by reflections with Bishop Francis.  

 

The Burning Hearts: Lives of the Saints program, is coming back every Thursday throughout 

at 7 pm in the church hall. 27th Lent, starting Thursday, February 

 

Join us at Mother of God church hall for dinner and socializing.  

Every Friday, during the Lenten Season after the reflections with Bishop Francis.  

The cost will be $5 per person. 

 

 

 
 
 
  
  

 

 

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

Easy * Fast * Secure 
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