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          April 1, 2018                                              Holy Easter 

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

Fr. Pierre Konja  
Administrator  

Fr. Patrick Setto 
Associate Pastor 

Fr. Emanuel Rayes  
Retired in residence 

Linda Arabo  
Office Administrator 

Nancy Beba  
Pastoral Associate  
 

Office Hours 
Monday - Friday  

8:00 am - 4:00 pm 
 

Tel: 248-356-0565  Fax: 248-356-5235  

E-mail: 

Ourladyofchaldeans@gmail.com 

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 | 

FR. PIERRE’S EASTER MESSAGE 

 
On this great and holy Feast of the Resurrection of Jesus, I want to wish     
everyone a joy and grace filled season. As Christians, we are called to live in the 
light of the resurrection of Jesus.  
 
The whole foundation of our faith, the root of all spirituality and theology, and 
the reason for our hope are all based in the resurrection of Jesus. The word 
Easter, in my opinion, does a disservice to the magnitude of the resurrection. 
It’s obviously not about bunnies or chocolate, not even about family         
gatherings and good food, we’re celebrating the defeat of death itself!  
 
All life’s burdens, stresses, and anxieties no longer control us, unless we let 
them. Jesus took it all on the cross and offered them to God the Father for our 
salvation and our freedom. Our sins and addictions are no longer what define 
us, Jesus took them on himself with every whip and punch he endured. It’s not 
a fantasy that makes us feel nice about our hard lives, it’s the truth, it’s life.  
 
The apostles who saw the resurrected Jesus offered their lives instead of      
denying the resurrection of Jesus. What lie would you protect with your life? 
What gain is there? Why would they travel the world, be discomforted, be   
rejected, arrested, and martyred for a lie? They didn’t gain riches, power, or    
sensual pleasure, they gained torture. All to bear witness to the greatest act in 
all of  human history: the resurrection 
of Jesus, Son of God.  
 
Where is God calling you to be a little 
uncomfortable so that you can bear 
witness to the resurrections of Jesus?  
 

 

HALLELUIAH!  

HE IS RISEN! 

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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THE GOOD NEWS 

 من يمتلك َملَكة تمييز مجد هللا ونوره في الحياة؟: موعظة احد القيامة

 األب روبرت سعيد جرجيس

 القراءات

تتناول مستقبل اورشليم المدينة المقدسة من الناحيتين السياسية والروحية، فالمسيح آٍت وعليها ان تتأهب إلستقباله، ( 7-1: 06)من سفر إشعيا : األولى 

 .ويبدد الظلمة  فنوره سوف يُشرق عليها

وكان فيها بعض المسيحيين من أصل وثني وهو يدعوهم الى ان  55كتبها بولس حوالي سنة ( 11 -1: 0، 01-06: 5)من الرسالة إلى رومية : الثانية 

 .يكونوا واحداً، متخطين الضيق والموت بإيمانهم ورجائهم

 .تروي خبر القبر الفارغ وظهور المسيح لمريم المجدلية، التي يدعوها لتكون شاهدة ورسولة( 15-1: 06)من إنجيل يوحنا : الثالثة 

رسالة التعزية التي يوجهها الرب إلى جماعة العائدين الى ارض االباء واالجداد، االرض التي ولدوا وترعرعوا فيها،  ، نحن بصدد القراءة االولى في 

، ”المجد“و وه ولكنهم بحاجة إلى من يثبتهم في االيمان والرجاء، هذه الرسالة التي كانت موضوعنا في الجمعة العظيمة، ها هي تحمل موضوعاً مركزيا اال

فيُعلن “، حيثما يُشرق مجد الرب، ويُحدث تغييراً ايجابياً كبيراً في حياة من يقبله، (بعد تجاوز المحنة)حيُث يُقدم الكاتب، الوضع الجديد لمجتمع ما بعد السبي 

، ففي وسط العالم الغارق في الهموم، والكآبة والتحذيرات من محاوالت خداع، وغش (1605)” مجدُ الرب، ويراه ُكّل بشٍر جميعاً، ألن فم الرب تكلم

، انه المجد (002؛ لو05-101؛ حز 11016؛ عدد 0100خر )وخطف وقتل، يُشرق مجد الرب كبهاء الصباح الُمشرق، هذا المجد الذي يُمثل التجلي االلهي 

ً إلى طبيعتها الذي يُعيد الحياة من جديد  .، وليس إلى ما كانت عليه سابقا

، هو من له ملكة تمييز مجد هللا الُمشرق، فيبني حياته الجديدة على (النساء في انجيل القيامة)والضعيف امامهم ( المسبيين)فالمؤمن المرذول من االخرين 

لرجاء، كما انه وا روح هللا متكأ على الخبرة التي تعلمها في الماضي، وال يلغي الماضي، وهذا المؤمن هو مدعو ليدعو االخرين أيضاً معه، للفرح واالبتهاج

، يكفي كسل وترخي وكانما ”!قومي“: مدعو ليستيقظ فيوقظ االخرين من القنوط واليأس والخنوع، ولكن بعيون الحكمة، لذلك يبتدأ النص بفعل االمر

ة التي بقيامها دليبالقيامة غير موجودة، فنلقم ولنُقيم االخرين من سباتهم، الن مجد الرب اشرق علينا جميعا، فهكذا نكون نورا ونار، كما كانت مريم المج

وهذا ما يُكمله القديس بولس في حديثه عن القيامة . ُرغم سبات االخرين، نالت نعمة الكون اول مبشرة بالقيامة، فاقامت االخرين، وبحركتها حركت الساكنين

األولى : ، ُمقدماً ثالث نقاط للمالحظة حول حدث القيامة(00متى )، لمن ينكرون قيامة الجسد كالصدوقيون الذين يظهرون في زمن يسوع (15كور  1)

 .الذين يشهدون لهذه القيامة والثانية تكمن في فعل القيامة كتحقيق للنبوءات، والثالثة في كيفية حدوث قيامة األجساد الشهود بعدد

الحدث الذي يُعده  هذاإن حدث القيامة قلب ديناميكية الخوف والعُزلة واالنطواء في مكان بعيد عن العيون إلى ديناميكية التبشير والفرح والذهاب إلى العلن، 

قُبر ( يسوع المسيح)انه : ، يُوجز بثالث افعال وهي(إن لم يقم المسيح فتبشيرنا باطل، ونحن منتهون، بال رجاء)بولس الرسول، ونحن ايضاً، مركز تبشيرنا 

 .وتراءى –( كما هو مكتوب)وقام في اليوم الثالث  –

زمن غير موجود باللغة العربية، لذا ولألسف ال يمكن ترجمته إال )، هو زمن الماضي التام (اليونانية)ان زمن الفعل الُمستخدم للقيامة، باللغة االصلية 

: لذا حينما نقول باللغة العربية(. تم في الماضي ولكنه ال يزال مستمر في الحاضر ويستمر: بالماضي البسيط، في حين انه زمن الهوتي يُشير إلى ان الحدث

، نُقدم حدث تم في الماضي وانتهى، فنكون على خطأ، الن الحدث تم في الماضي ولكنه اليوم مستمر من خاللنا وفينا وفيما بيننا، ثم ان “ان المسيح قام“

كما هو “األمين مع عبده البار، مؤكداً ذلك بقوله  هللا ، هي بالحالة السلبية، أي ان فاعل فعل القيامة، هو”أقيم في اليوم الثالث“حالة واقع هذا الفعل، 

امانة هللا هذه تجاه الفرد تتحول إلى نتيجة جماعية بالموت، وعلى مثال هذه (. ، عن امانة هللا لعبيده األمناء55واش  0ٌمشيراً إلى ما ذكره هو )” مكتوب

، ولكن امام (فالكل امام الموت، يموتون)المعادلة، فالحياة بالقيامة تتم من واحد لتتحقق أيضا بالجماعة، ولكن المميز بالقيامة، انها تختلف عن الموت 

هل استطيع ان أَنهض وأُنهض من حولي؟ هل انا أهل الستلم وأسلم ايماني : فطوبى لمن آمن وكانت تقدمته عظيمة، وهنا نتسأل. القيامة، فكل واحد برتبته

 لمن هم بعدي كما يقول القديس بولس؟

 !قيامة مباركة ونعمة لكم ولنا ولكل ُمضطَهد ومتألم، قام المسيح حقاً صحيح
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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 

Palm Sunday Goal:               $12,000 

Palm Sunday Collection (March 25):          $10,045   

Over/(Under):                         ($1,955) 

 

Monthly Online Donation Goal:  $4,000 

Monthly Online Collection (February):      $2,800 

Over/(Under):                                              ($1,200) 

 

*Sign up for online donation at 

www.OurLadyOfChaldeans.Com  

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com

