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          April 15, 2018                                              3rd of 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 MESSAGE TO THE PARISH 
As we battle the Michigan transition from winter to spring and we are all very 
anxious for warmer weather and to be done with snow for a long time, this 
could also be a time of reflection. We finished Lent about three weeks ago.  
We fasted, prayed, and gave alms for seven weeks. Hopefully lent was our  
winter, our time of darkness, leading to renewal and new life.  

 

We are hoping for warmer weather, to barbecue, play outside, golf, plant our 
gardens, and appreciate beautiful flowers. These are the fruits of a post winter 
world. How are the fruits of your soul after Lent? Have you had a renewal of 
faith? Do you now pray more? Do you love God more today than you did two 
months ago?  

(Continued on page 2) 

حول الدعوة إلى  –افرحوا وابتهجوا ’ملّخص إرشاد 
 القداسة في العالم المعاصر

ُعقد                                                                                                              إذاعة الفاتيكان –الفاتيكان 

 Gaudete et“ظهر اليوم االثنين مؤتمر صحفي لتقديم اإلرشاد الرسولي الجديد للبابا فرنسيس 

exultate” حول الدعوة إلى القداسة في العالم المعاصر، وننشر فيما يلي ” إفرحوا وابتهجوا“؛

ًصا صغيًرا له  :ملخَّ

نصبح . بالنسبة التجاه العالم” بعكس التيار“نُصبح قديسين بعيشنا للتطويبات، الدرب األساسيّة ألنّها 

قديسين جميعًا ألن الكنيسة قد علّمت على الدوام أنّها دعوة عامة وممكنة لكل شخص وقد أظهر ذلك 

مفتاح “إن حياة القداسة مرتبطة بشكل وثيق بحياة الرحمة . العديد من القديسين الذين يعيشون بقربنا

وبالتالي فالقديس هو الذي يعرف كيف يتأثَّر ويتحّرك لمساعدة البؤساء ويشفي البؤس، . ”السماء

 .والقادر على أن يعيش حياته بفرح وروح مرحة

 Gaudete“يختار البابا فرنسيس روح الفرح ليفتتح به إرشاده الرسولي الجديد والذي يحمل عنوان 

et exultate” ويكّرر من خالله الكلمات التي يوّجهها يسوع للذين يُضطهدون ” إفرحوا وابتهجوا“؛

د البابا في بدايته أّن هذه الوثيقة ال تشّكل أطروحة حول القداسة مع العديد . ويُشتمون من أجله ويؤّكِّ

من التعريفات والتمايزات التي بإمكانها أن تُغني هذا الموضوع المهّم، أو مع تحاليل حول أدوات 

ع مّرة أخرى صدى صوت الدعوة إلى القداسة من خالل تجسيدها في . القداسة بل هدفه هو أن يُرّجِّ

  .اإلطار المعاصر، مع مخاطرها وتحدياتها وفرصها

 

قبل أن يُظهر ماذا ينبغي علينا أن نفعل لنصبح قديسين يتوقّف األب األقدس في الفصل األّول عند 

د أن هناك درب كمال لكّلِّ فرد منا وبأنّه ال يجب علينا أن نفقد الشجاعة  الدعوة إلى القداسة ويؤّكِّ

عندما نتأمل أمثلة القداسة التي تبدو لنا بعيدة المنال أو أن نُنهك أنفسنا في السعي للتَّشبُه بشيء لم يُعدّ 

 . لنا

 (2التتمة في الصفحة )
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THE GOOD NEWS 

(Continued from page 1) 

Typically, we are the most prayerful during Lent, church attendance goes up, confession lines are long, and people       
generally and genuinely want to strengthen the relationship with Jesus. But, it’s fruitless if it doesn’t continue after Easter, 
after the resurrection of Jesus.  
 
If we look at Lent like a retreat, a time where we take a step back and reevaluate, the purpose of a retreat is to re-engage 
the enemy with renewed strength. When we constantly live in the light of the resurrection of Jesus, we are constantly and 
continually renewed in his graces.  
 
How was your Lent? Was it fruitful? How have you been since the feast of the resurrection of Jesus? Where does God 
want you to go deeper? How are your lives renewed in the spring time of your faith?  
 
Fr. Pierre Konja 
 

 (1التتمة من الصفحة )

د البابا أنَّ القدّيسين الذين قد بلغوا إلى حضرة هللا يحافظون على رابط محبة وشركة معنا، وهم يحيطون بنا ويقودوننا ويرشدون وبالتالي فالقداسة التي نا ويؤّكِّ

فات صغيرة، وهذه في أغلب المرات هي القداسة  ، قداسة الذين يعيشون بقربنا وهم انعكاس ”التي تقيم بقربنا“يدعونا الرب إليها ستنمو من خالل تصرُّ

طة للقداسة“لحضور هللا، أو إن أردنا استعمال تعبير آخر،  ”.الطبقة المتوّسِّ  

الننا عن المسيرة إنهما هرطقتان ولدتا في . الغنّوصيّة والبيالجيّة: في الفصل الثاني يتحدّث البابا فرنسيس عما يحددهما بتحريفَين للقداسة بإمكانهما أن يحّوِّ

الن حداثة مقلقة فاليوم أيًضا، تسمح قلوب العديد من المسيحيين، ربما بدون أن تُدرك، بأن يخلبها هذان . القرون المسيحيّة األولى ولكنّهما ال تزاالن تشّكِّ

نرى هذين الشكلَين من األمان العقائدي أو النظامي . إذ تتجلّى فيهما محايثة تتمحور حول اإلنسان وتختبئ خلف حقيقة كاثوليكيّة. االقتراحان المضلِّّالن

نخبويّة نرجسيّة وسلطويّة حيث وبدالً من البشارة يتمُّ تحليل وتصنيف اآلخرين، وبدالً من تسهيل الحصول على النعمة يتمُّ استهالك “اللذين يُفضيان إلى 

د ”. وفي الحالتين ال يهّم فعالً يسوع المسيح وال اآلخرين. الطاقات في السيطرة فالغنوصيّون يجّردون السرَّ من الجسد، يفّضلون كما كان أحد المفّكرين يؤّكِّ

أما الذين ينسجمون مع الذهنيّة البيالجيّة أو شبه البيالجيّة، فبالرغم من حديثهم عن نعمة هللا ”. إلًها بدون مسيح ومسيًحا بدون كنيسة وكنيسة بدون شعب“

قين على غيرهم ألنّهم يحافظون على قوانين معيّنة أو ألّنهم : “من خالل خطابات معسولة في النهاية، ال يثقون إال بقواهم الشخصيّة ويشعرون أنّهم متفّوِّ

الهوس بالقانون والسحر : ويتميّز هؤالء األشخاص بحسب البابا بتصّرفات عديدة متفاوتة فيما بينها ظاهريًّا”. أمناء بشكل حازم ألسلوب كاثوليكي معيَّن

لعمليّة واالنجذاب إلى ر اإلظهار اكتسابات اجتماعيّة وسياسيّة والعناية الُمتفاخرة بالليتورجّية والعقيدة وامتيازات الكنيسة والغرور المتعلِّّق بإدارة األمو

رنا أنَّ عطيّة النعمة . ديناميكيات مساعدة للذات والتحقيق المتعلِّّق بالمرجعيّة الذاتيّة تتخطى “ويذّكر األب األقدس في هذا السياق بالتعليم المسيحي الذي يذّكِّ

هه قوانين وهيكليات كنسيّة، نُعقِّّد ”قدرات الذكاء وقّوة إرادة اإلنسان ، وأننا بدون أن نُدرك، وألننا نعتقد أن كلَّ شيء يتعلَّق بالمجهود البشرّيِّ الذي توّجِّ

. اإلنجيل ونُصبح عبيدًا لُمخّطط يترك بعض الفسحات للنعمة لتعمل  

د أن يسوع قد شرح ببساطة معنى أن نكون قدّ  ن وذلك عندما يسيأما الفصل الثالث فيتمحور حول التطويبات التي يضعها البابا فرنسيس كدرب للقداسة إذ يؤّكِّ

من الضروري أن يعيش كلٌّ بحسب : يأتي الجواب بسيًطا” ماذا عليَّ أن أفعل ألكون مسيحيًّا صالًحا؟: “ترك لنا التطويبات؛ وبالتالي إن سأل أحد منا نفسه

وبالتالي يتوقّف البابا فرنسيس  في الفصل . أسلوبه ما يقوله يسوع في عظة التطويبات، ألنَّ فيها يُرسم وجه المعلِّّم الذي دُعينا لنعكسه في حياتنا اليوميّة

ومن . اعاتلنزالثالث عند كل واحدة من هذه التطويبات، فينطلق من فقر القلب الذي يعني أيًضا تقشفًا في الحياة إلى التصّرف بوداعة في عالم مليء با

ن في العائلة حز الشجاعة للسماح لأللم بأن يخترقنا ونبكي في قلوبنا إزاء عالم يتجاهل األمور وينظر إلى الجهة المعاكسة عندما يواجه مشاكل مرض ما أو

أُعطي لكي “من السعي بجوع وعطش إلى البر فيما يُظهر لنا الواقع كم هو سهل الدخول في حلقة الفساد واالنتماء إلى هذه السياسة اليوميّة للـ . أو حوله

. وحيث كلُّ شيء هو تجارة” يُعطوني  

من النظر والتصّرف برحمة أي أن نعطي . وحيث يتألّم األشخاص بسبب الظلم ويقفون عاجزين إزاء الذين يتبادلون األدوار لكي يتقاسموا كعكة الحياة

خ المحبة تجاه هللا والقريب م؛ وأن نحافظ على قلبنا نقيًّا من كّلِّ ما يُلّطِّ وختاًما أن نزرع السالم والصداقة . ونساعد ونخدم اآلخرين وأيًضا أن نسامح ونتفهَّ

مدركين أنّه ليس من السهل أن نبني هذا السالم اإلنجيلي . االجتماعيّة، فنكون صانعي سالم ألنَّ بناء السالم هو فنٌّ يتطلّب هدوًءا وإبداًعا وحساسيّة ومهارة

لالهتمام ون الذي ال يستثني أحدًا بل يدمج أيًضا حتى األشخاص الغريبين بعض الشيء والمجانين واألشخاص ذوي الطباع الصعبة والمعقّدة والذين يحتاج

د البابا في هذا السياق أن يسوع . إنّه أمر صعب ويتطلّب انفتاًحا كبيًرا للعقل والقلب. والمختلفين عنا والذين آذتهم الحياة والذين لديهم اهتمامات أخرى ويؤّكِّ

إذ ال يمكن . نفسه يشدد على أن هذا الطريق يسير عكس التيار حتى أنه يجعلنا أشخاصا يضعون بحياتهم المجتمع موضع تساؤل، أشخاصا مثيرين لإلزعاج

.أن ننتظر، أن يكون كل ما حولنا في صالحنا من أجل عيش اإلنجيل  
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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 (April 8):                          $5,896 

Over/(Under):                                               ($1,104) 

 

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
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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 5. THE COMMUNION OF 
SAINTS  

II. THE COMMUNION OF THE CHURCH 
OF HEAVEN AND EARTH 

958 Communion with the dead. "In full 
consciousness of  this communion of  the whole 
Mystical Body of  Jesus Christ, the Church in its 
pilgrim members, from the very earliest days of  
the Christian religion, has honored with great 
respect the memory of  the dead; and 'because it is 
a holy and a wholesome thought to pray for the 
dead that they may be loosed from their sins' she 
offers her suffrages for them."498Our prayer for 
them is capable not only of  helping them, but also 
of  making their intercession for us effective. 

959 In the one family of  God. "For if  we continue 
to love one another and to join in praising the 
Most Holy Trinity - all of  us who are sons of  God 
and form one family in Christ - we will be faithful 
to the deepest vocation of  the Church."499 

 

 

 

IN BRIEF  

960 The Church is a 
"communion of  saints": this 
expression refers first to the 
"holy things" (sancta), above 
all the Eucharist, by which 
"the unity of  believers, who 
form one body in Christ, is 
both represented and brought 
about" (LG 3). 

961 The term "communion 
of  saints" refers also to the communion of  "holy persons" 
(sancti) in Christ who "died for all," so that what each one 
does or suffers in and for Christ bears fruit for all. 

962 "We believe in the communion of  all the faithful of  
Christ, those who are pilgrims on earth, the dead who are 
being purified, and the blessed in heaven, all together 
forming one Church; and we believe that in this communion, 
the merciful love of  God and his saints is always [attentive] 
to our prayers" (Paul VI, CPG # 30). 

Paragraph 6. MARY - MOTHER OF 
CHRIST, MOTHER OF THE CHURCH 

963 Since the Virgin Mary's role in the mystery 

of Christ and the Spirit has been treated, it is 

fitting now to consider her place in the mystery 

of the Church. "The Virgin Mary . . . is 

acknowledged and honored as being truly the 

Mother of God and of the redeemer.... She is 

'clearly the mother of the members of Christ' ... 

since she has by her charity joined in bringing 

about the birth of believers in the Church, who 

are members of its head."500 "Mary, Mother of 

Christ, Mother of the Church."501 

 

 

THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH 

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2B.HTM#$18X
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2B.HTM#$18Y
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2C.HTM#$18Z
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P2C.HTM#$190
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THE GOOD NEWS 
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7 

ADVERTISMENT  



8 

 

ANNOUNCEMENTS 

 

April is the National Autism Awareness month; please join us for a special mass and blessing 

for those with autism, special needs and their families on Sunday, April 22 during the 

10:00am English mass. 

 

Mother of God’s 13th Annual Mother and Daughter dinner and fashion show will be on     

Friday, May 18 at Shenandoah country club at 6:00pm. For more information about tickets 

or sponsorship please call the church office and speak to Nancy or check the flyer at the 

church entrance.  

 

Please join Peter’s Angels organization as they’re hosting three lectures in Arabic presented 

by Fr. Majdi Allawi from Lebanon about drug addiction and how to have the teachings of 

Christ help us live a healthy life. The schedule is as follows: Our Lady of Perpetual Help on 

Monday 4/23, St. Joseph on Tuesday 4/24, ECRC on Wednesday 4/25 from 7:00-9:00pm.  

 

 

 

 

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

Easy * Fast * Secure 

www.ourladyofchaldeans.com 

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com

