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          May 6, 2018                                              6th of Easter 

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

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 | 

DEACON PERRIN’S MESSAGE TO THE PARISH 
 
Jesus asks Peter three times, “Do you love me?” I feel that this is the question 
God has been asking me my entire life. “Perrin, do you love me?” Last Sunday 
I was able to answer and say yes. I was able to give my entire life to God as I 
laid myself down at the altar and was ordained a Deacon. I am thankful for all 
of your prayers, love, and support. I look forward to being here this summer to 
be with you and to serve you.  
 
The weeks leading up to the ordination I was praying and was filled with joy 
and gratitude for what God has done in my life. He’s chosen me, called me, a 
weak sinner to stand at his altar and minister to his people. God has called me 
to be holy and to follow him in the priesthood. What I’ve learned in seminary 
is that holiness doesn’t mean someone who never sins but someone who falls 
and gets up each time only to try again.  
 
There’s a reason Jesus asks Peter three times if he loves him, there’s a reason 
why the Lord has been asking me that question my entire life. Because we are 
sinners and we need to constantly reaffirm and reclaim our love for God. So 
will you answer? Will you say yes? Will you trust him despite your own sins and 
weaknesses? Will you love him in the darkness? Son ... Daughter ... do you love 
Jesus? He’s waiting for your response.  
 
May God be praised, 
 
Deacon Perrin Atisha  
 

تماهي أم تناقض؟… عدٌل ورحمة: األب نجيب بعقليني يكتب  
 تفاعل بشري  

يتخب ط إنسان اليوم، وسط عاصفة من األجواء المشحونة بالغضب والعنف، وبمختلف 
يرفض تتميم وصاياه، التي . أشكال رذائل اإلنساني ة، التي تُبعده عن حقيقة الخالق

.تعطيه الحياة، كما المحافظة عليها، من خالل ممارسة العدل والر حمة  

أََوليست عدالة هللا (. الُحسن)جعلت الحضارة، بالمطلق اإلنسان خاليًا من صفات هللا 
السن  بالسن  والعين “هي رحمة؟ أوليس إنسان اليوم، يتعامل بحسب شريعة 

، ويواجه الشر  بالشر ، والخطيئة بالخطيئة، ويعتبر ذلك عدالً؟ لكن ليست هذه ”بالعين
.لقد واجه هللا تمر د وخطيئة اإلنسان، بالغفران والخالص. هي عدالة هللا  

 
(2التتمة في الصفحة )  
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THE GOOD NEWS 

هل يجب أن نذّكر إنسان اليوم، أّن هللا هو محبّة؟ وهذه المحبّة ُمعَبَّر . كم يخلط عالمنا اليوم بين مفهوم المساواة ومفهوم العدالة، فيعتقد في فكره وتصّرفه، أّن العدالة مساواة

أعطى هللا القدرة . لى الخالصم إعنها من خالل عدله ورحمته؟ أال يريد هللا أن نشترك معه في الحياة اإللهيّة؟ أَشَرَك هللا اإلنسان بحبّه، وأراد أن يصل البشر جميعه

أين إنساُن عصرنا من هذه الحقائق اإللهيّة؟. لإلنسان أن يحّب كما هو أحّب، أن يعمل الصالح والغفران، كما هو صالََح اإلنسان وغفر له  

 عدالة ورحمة

ويظهر العدل بحسب المفهوم اإلنسانّي، أنّه مبدأ جوهرّي . العدل والّرحمة، أي ليس عند هللا من ظلم وال اعوجاج وال محاباة: ظهرت محبّة هللا أيًضا من خالل صفاته

العدل هو صفة إنسانيّة، أََمَر هللا بها البشر، . ومفهوم قانونّي وُخلُقّي؛ يضع حدًّا للظلم، ويعطي الحّق ألصحابه، كما يُنصفهم من خالل المساواة، أي إعطاء كّل ذي حّق حقّه

يُعَبَّر عن حسن سير العدالة، عندما يتفاعل من خالله سلوك اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان، ال سيّما تجاه الحقوق وبخاصة . مستمدّين فكر هللا عند ممارسته العدل في ما بينهم

إنصاف المظلومين، والدّفاع عن المهّمشين، والضعفاء، والفقراء من خالل مناصرة “عندما يضمن الواجب األخالقّي واإليجابّي، من جهة ضمان تفعيل وأداء هذه الحقوق 

.، وذلك عبر اإلصغاء لهم واإلقرار بحقوقهم ومعاونتهم للحصول عليها، وروح اإلنصاف”قضاياهم وحاالتهم  

فالذي يسير على خطى هللا، أو على . العدل هو مسؤوليّة كّل أفراد المجتمع، ال سيّما المنوطين بتحقيق العدل من خالل القضاء العادل والنزيه والُكفء على جميع األصعدة

.يّةلهطريقه أّي طريق الحّق والحقيقة، ال بدَّ له من أن يختار نعمة هللا وخالصه، من خالل إظهار العدالة لآلخرين وتطبيقها بحسب النظرة اإل  

بالمطلق يبحث اإلنسان عن . وهذا يعّزز فرص نجاح الّسالم بين البشر أجمعين. يحّث هللا اإلنسان لممارسة العدل، ويطلب منه الدخول في الحّق والبّر من أجل خالصه

الة السماء؟عد العدل، ويريد تطبيقه، ولكن هل عدل البشر هو عدٌل وإنصاٌف؟ أّم أنّه استغالل؟ كم يرفض أفراد من مجتمعنا عدالة األرض ويتّكل فقط على  

 رحمة معاشة

الجميع أَخطَئ، فاحتاجوا كلّهم إلى . فاهلل هو أبو المراحم، وإله كّل تعزية. تَظهر رحمة هللا، من خالل طول أناته ولطفه، وصبره تجاه البشر، بالرغم من دينونته لهم

يا عطاهذا يدلّنا على أّن هناك ارتباط وثيق، بين أبّوة هللا ورحمته، كما هناك ارتباط عميق، بين رحمة هللا ومحبّته لإلنسان، والذي يهب ال. خالص هللا، ورحمته وغفرانه

يدعو هللا . انيّة وغير محدودةمجّ والنعم والمواهب لإلنسان، لكي يجّسد أفعال المحبّة والعيش بالعدل وممارسة الّرحمة مع أخيه اإلنسان، كما هو بادلها لإلنسان بطريقة 

تتطلّب ممارسة رحمة هللا، أن تكون سلوك . اإلنسان، لممارسة الّرحمة وعيشها، من خالل مظاهر العطف، والوداعة والتواضع، واالّمحاء وحتّى الغفران والمسامحة

ولكي يحصل اإلنسان على رحمة هللا، عليه . من هنا، عليه أن يتمثّل باهلل، فيكون رحيًما، كما أّن هللا رحيم. اإلنسان وأدائه، مطابقةً لفكر هللا، وتصّرفاته مع أخيه اإلنسان

.أن يكون رحيًما  

هل يجب أن يعيش اإلنسان في البؤس والذّل، والخطيئة واليأس والظالم، ليكتشف وجه الّرحمة، التي ال حدود لها؟ هل . الّرحمة بمعناها الواسع، هي الرأفة والتعاطف

.نؤمن أّن هللا يحبّنا أكثر من أنفسنا؟ علينا أن نقّر بذلك عندما نحصل على رحمته الالمتناهيّة، بالرغم من ضعفنا وخطيئتنا  

أال يجب على اإلنسان أن . فاهلل رغم خطيئة اإلنسان، ال يبحث عنه ليعاقبه، بل ليعامله بالرأفة والحنان، ويعطيه القدرة على الخالص: ليَت إنسان اليوم، يعي حقيقة هللا

.كلّما ازدادت أعمال الّرحمة في عالمنا، كلّما ازداد وجود هللا بين البشر أي في حياتهم. يتصّرف بتلك المبادرة والذهنيّة؟ يدعو هللا اإلنسان، أن يكون رحيًما كما هو رحيم  

!أعمال أم أقوال؟  

تظهر أعمال الّرحمة، من خالل إشباع الجائع، إرواء . عندما يقوم اإلنسان بأعمال الّرحمة، يشعر بقّوة تتغلّب على كّل شيء، وتمأل حياته فرًحا وسالًما، وحبًّا ومغفرةً 

حين، والمنبوذين جروالعطشان، كسوة العريان، إيواء الغريب، وزيارة المريض والسجين واالهتمام بهما، كما المساعدة على تعزية المحزونين، والمتألّمين والم

من هنا، ال يحّق لإلنسان، أن يدين . ولكي تأتي تلك األعمال ناجحة، ال بدّ من اإلصغاء أّوالً إلى هللا، والتأّمل برحمته، لجعلها نمط حياة. والمهّمشين، والمظلومين والبائسين

.إنسانّل أخاه اإلنسان، أّي بالحكم الُمبرم؛ بل ترك رحمة هللا تعانقه، فتدخل إلى قلبه وفكره، أي نمط حياته، من خالل تصّرفاته وأدائه تجاه ك  

فالّرحمة ليست العفو، أو التغاضي عن أعمال الُمذنب، أو التهاون في تطبيق . يمكننا القول، أّن العدل والّرحمة ال يتعارضان، بل هما بعدين لواقع واحد يكتمل في المحبّة

ن خالل العقاب والقصاص، ، مالقانون، من خالل العدالة، ألّن هذا السلوك وهذا التفكير، يشّجع على ممارسة العنف والشّر، بل هي تدفع الُمذنب نحو التوبة والندامة

.خرين والحّق العاماآلوتأهيله ومرافقته ومتابعته، في طريق التوبة واإلصالح والتعويض عن األعمال السيّئة، التي اقترفها تجاه نفسه أّوالً، ومن ثمَّ تجاه   

الّرحمة ال ترفض العدالة أو تتجاهلها، ولكنّها تحتويها كمؤدّب للشفاء، وليس لإلقصاء، بل تنبسط نحو المحبّة، التي . أال نعتقد أّن مسيرة الّرحمة خير ترميم للحّق؟ بالتأكيد

ذكرنا آنفًا، أّن رحمة هللا ال تلغي عدله، ألنّها تبّرر الخاطئ أمام هللا، علًما أّن هللا يعمل في آن . هي في أساس العدالة الحقيقيّة، ألّن الّرحمة تتحقّق في المحبّة والغفران

اآلخر واالنتقاد الالذع والمؤذّي والحقد وعزل اآلخر وتهميشه، وإقصائه ” تهديم“فالّرحمة ليست في القلب فقط، وإنّما في األعمال وعدم . بوحي رحمته ووحي عدله

هل الّرحمة حاجة لعصرنا؟ هل هي شعار أم واقع؟. واستعمال األفكار الُمسبقة والشّريرة  
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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 29):                        $7,391 

Over/Under:                                                   $391 

 

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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