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          April 29, 2018                                              5th 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 FAREWELL MESSAGE TO 

MOTHER OF GOD PARISHIONERS 
 

I want to take this opportunity to thank     
everyone for all your love and support over 
these five years that I have had the privilege 
to walk with you on this journey of faith. It 
has especially been an honor to serve in the 
church that I called home for my youth and 
formative years. I hope that I’ve been able to 
nurture the flame of faith in all of you.  
 
I’m sure that I’ve hurt or offended people 
with my words or actions and I promise that 
it was never intentional, please forgive me for 
any wrongdoings.  
 
As I depart and reflect on how I grew in my 
discipleship of Jesus from this parish, I want to challenge you to continue to 
make this parish a place where everyone from every walk of life and every 
stage of faith feels comfortable and welcomed to surrender their hearts to   
Jesus.  
 
As a Chaldean priest who has been given the faith by my Chaldean ancestors, I 
look forward to the opportunity to experience my ancestry first hand and to 
give homage to the land and people that protected our family and faith based 
culture. I pray we all take the task of keeping our culture and faith alive for 
generations to come. Even though it seems to me that secularization and   
lukewarmness have done more harm to the faith than any physical persecution, 
God’s grace and the power of the resurrection of Jesus will still be triumphant. 
We must simply respond and surrender.  
 
 
Also, follow my journey on Instagram @father_pierre 
 
Please keep me in your prayers. I promise to remember you and the parish at 
the altar every day.  
 
Fr. Pierre Konja 

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

 

الذي يقتل االنسان على االرض، يقتل السماء التي يدافع عنها: االحد الخامس من القيامة  

 االب روبرت سعيد جرجيس

.انه نداء الى االهتداء .تنقل لنا خبر اهتداء شاول بولس على طريق دمشق ( 19 – 1:  9)من سفر اعمال الرسل  االولى  

.تحثنا على عيش االيمان بوعي واندفاع ( 36- 19: 10)من الرسالة الى العبرانيين  والثانية  

(.الصيد)تروي خبر ظهور يسوع لتالميذه على بحيرة طبرية وهذه اشارة الى حضوره من خالل عملهم الرسولي( 14 -1: 21)من انجيل يوحنا  والثالثة  

، 72ميذ ال  لتاليتزامن هذا االحد مع تذكار مار ادي، رسول المشرق، والذي يقول عنه التقليد انه بدأ تبشيره في ارض غريبة وهي مدينة الرها، إنه أحد ا

، وعلى االيمان بالمسيح القائم يستند بناء الكنيسة االولى في سفر “إن تؤمن تنال مرامك ألنه باإليمان، كل شيء مستطاع“ :الذي شفى ملك الرها، قائال

ولتحديد زمن وكاتب هذا السفر، فقد كتب القديس . مرة في قرائتنا االولى للسنة الطقسية، ومعظمها بزمن القيامة والرسل( 13)  اعمال الرسل، الذي نقراه

ناسباً وبصورة واضحة هذا الكتاب إلى القديس لوقا، كما استعمل القديس يوستينس في دفاعه االول  180ايريناوس كتابه ضد الهراطقة، حوالي السنة 

وفي هذا االحد نتأمل في احدى (. 80حوالي السنة ) 90-75عناصر مأخوذة من السفر، مما دفع بالمفسرين إلى أن ينسبوه إلى ما بين العام  150حوالي سنة 

يُذكر اهتداء بولس ثالث مرات في السفر وذلك ألهمية الحدث، )بولس في السفر  –اعظم االهتداءات لكتاب اعمال الرسل، وهو اول ذكر الهتداء شاول 

والذي يُعد من تدخالت يسوع القائم من االموات، حتى وان كان قد جرى خارج االيام االربعين ( 18-26/9؛ 21-22/4؛ 19-9/1وفي كل مرة لغاية مختلفة 

بعد القيامة، وفيه يُعهد إلى بولس رسالة حمل االسم )اسم الرب يسوع( إلى الوثنيين )9/15(. فيربط القديس لوقا هذا الحدث ب  8/3 الذي ينوه بشاول الذي 

لذا فنحن امام التذكير باهمية ظهورات الرب المسيح القائم، وتدخله، وتأثير هذا التدخل بحياة . كان يُفسد بالكنيسة ويدخل البيوت ويجّر الناس إلى السجون

، الن الدخول إلى بيت المقدس تم مرة واحدة بدم المسيح وبهذا الدخول صار الخالص (كما في ظهور بحيرة طبرية في انجيل اليوم)المؤمن على االرض 

لالنسان ولكل انسان في السماء وعلى االرض، سواء للُمضطِهد او الُمضطَهد. واهتداء شاول حسب لوقا يُعد تجليا خارقاً للحضور االلهي في حياة شاول – 

، ان يَضطهد يسوع القائم (على االرض)كيف يمكن لشاول : والسؤال هنا(. كما يحدث مع موسى والعليقة)، من غير اي تهيئة (الُمضطِهد)بولس 

؟ إن جواب يسوع القائم، يُذّكرنا بعبارة تقودنا إلى ”رب“؟ وكيف لشاول في خضم ما عاناه، ان يستفهم عن هوية الُمتحدث، والذي يناديه بال  (السماوي)

، فتثير موضوع الفرق بين يسوع الذي كان …(8/12؛ 6/35)، والتي يستخدمها يسوع في نصوص عدة من انجيل يوحنا ”انا هو: “وحي هللا لموسى، وهي

وبين االنسان ( السماوي)كما وتُقدم هذه الحادثة، قوة العالقة بين يسوع القائم . يعتبره بولس كذاباً ويسوع الذي نؤمن به والذي ينكشف مجده لبولس

، فالمضطِهدين، يضطهدون يسوع القائم في اضطهادهم للمؤمن المسيحي، انهم يضطهدون السماء التي، يدافعون عنها، (اليوم على االرض)الُمضطَهد 

والتي تُركز ن، النهم قد يكونوا مدافعين عن شريعة ما وليس عن نعمة، فيسقطون بتضادهم للنعمة، وهذه المضادة هي ما تتحدث عنها الرسالة إلى العبرانيي

الكاهن العظيم على بيت  ، وخدمة يسوع الفعالة، من خالل وفائه هلل وتضامنه مع البشر المتألمين، ألنه(كخدمة للمذبح)على التباين بين العبادة الموسوية 

هللا. يا اخواتي واخوتي، يكرز لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين، عن اسلوب الوصول للسماء التي ندافع عنها جميعاً، من خالل 3 أفعال امر مرتبطة بالثالثية 

فنلدُن بقلب صادق وبتمام االيمان، ولنتمسك بما نشهد من رجاء، ولننتبه بعضنا إلى بعض : “فيقول عن االيمان” . المحبة“، ”الرجاء“، ”االيمان: “البولسية

بتمام باإليمان، : إن السماء واالبدية والملكوت والجنة التي نبحث عنها في كل صلواتنا وفي كل مساراتنا االيمانية، تتحقق حينما نكون”. للحث على المحبة

ة حياتي، حلقبثبات الرجاء وبمليء المحبة، فهل هذا بمستحيل التحقيق؟ النني حينما اضطهد انسان باي طريقة كانت، انني اضطهد السماء التي وضعته في 

 فهل ادرك اني بقتله جسدياً او معنوياً او روحياً اني اقتل مشروع الخالص السماوي له ولي، ولست اخلصه؟
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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                                            
Marriage classes for the months of May & July will be offered 
on the first four Thursdays of the month from 7:00-10:00pm. 

 Starting in August, classes will be offered on the first four 
Thursdays of every even month from 7:00-10:00pm.   

 

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 22):                        $6,201 

Over/(Under):                                                ($799) 

 

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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