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So, if we are supposed to live out the gospel message in our lives today, this seems
very far from our minds. Who would leave everything behind to follow Jesus, we're
happy to give part of our lives to Jesus, we love Jesus, but our whole lives? That
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For masses schedule and
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This Saturday, however, a man will do just that. He will give up his whole life, a
family, comforts, a career, to follow Jesus. He will fall to his knees in front of the
bishop, the apostle of this region, and vow his life to God and the service of his
people.
(continued on page 2)

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
This website will walk you through the
process.

Stay in touch with your parish on
FACEBOOK
Our Lady of Chaldeans Cathedral-Mother
of God Chaldean Catholic Church

روحانية
حاملة سر فاطيما... من اهم الرسائل التي كتبتها االخت لوسيا
”. من عدم الخضوع للعقائد الخاطئة، في أزمنة التشتت الشيطاني هذه،“فلنحذر
٠٧٩١  ديسمبر٤ ،كويمبرا
،عزيزتي ماريا تيريزا
.سالم المسيح
ً
ً
تلقت أمنا رسالتك وتطلب منك السماح لعدم قدرتها على الرد عليها شخصيا إذ ان ذلك غير ممكن حاليا لكثرة
 مهمة الرد على رسالتك وهذا ما أفعله، لهذا السبب، أوكلتني.انشغالها في التحضير للكرمل الجديد في براغا
 عل ّي بالتزام، ال يمكنني وال يجدر بي تبرير نفسي.ً ال تستطيع أمنا تحقيق رغبتك إال أن ذلك غير ضروري أيضا.اآلن
ومن الضروري أن يكون ذلك أساس الرهبنة وهذا ما.الصمت والصالة والتوبة فهذه الطريقة الفضلى أمامي للمساعدة
ّ ائتمنني
. الصالة والتضحية من أجل من يكافحون ويعملون في كرمة الرب ومن أجل بناء ملكوته،ّللا القيام به
ً ال يسعني أن أذكر اسمي بل استعين باسم سيدتي التي ال تنفك تطلب وتوصي بصالة الوردية كل يوم مكررة،ولذلك
 للعقائد الخاطئة التي تمنع، في أزمنة التشتت الشيطاني هذه،األمور نفسها في كل ظهور فتحذرنا من عدم الخضوع
ّ نفوسنا من االرتقاء نحو
. من خالل الصالة،ّللا
 إن. من الواجب تخصيص وقتا ً للقداس ووقتا ً للوردية:من األكيد ان ال ضرورة لصالة الوردية خالل الذبيحة المقدسة
 والتخلي عن هذه الصالة أو االنقطاع، بمثابة خبز روحي يومي،الوردية هي ألغلبية النفوس التي تعيش في هذا العالم
.عنها يعني الحد من اإليمان في النفس وكأننا نحرم المرء من الخبز الذي يسمح له باالستمرار في الحياة
 من المفيد اعطاء هذه الصالة معنى أكثر واقعية وأبعد من المعنى المعطى لها أي مجرد صالة،باإلضافة الى ذلك
 فكل الصلوات التي نتلوها في الوردية تشكل جزءاً ال يتجزأ من الليتورجيا المقدسة وهي أبعد من كونها رسالة.مريمية
ّ  رسالة موجهة الى،موجهة الى مريم
:ّللا
(continued on page 2)
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 علمنا ّّللا من خالل يسوع المسيح الصالة الربية :أبانا الذي في السماوات…
 المجد لآلب واالبن والروح القدس… هو النشيد الذي ردده المالئكة الذين أرسلهمّللا للتبشير بوالدة الكلمةّ ،
ّ
ّللا الذي أصبح انساناً.
 نعي أن “السالم عليك يا مريم” صالة موجهة الى ّّللا إن فُهمت بالطريقة
الصحيحة .السالم عليك يا مريم ألن الرب معك .من ما ال شك فيه أن اآلب هو من
أملى هذه الكلمات على المالك ،عندما أرسله الى األرض .نعم ،قال المالك لمريم
إنها ممتلئة نعمة ال بفضلها هي إنما لكونها ممتلئة من الرب.
“مباركةٌ أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك ،سيدنا يسوع المسيح :”.هذه الكلماتُ
كلمات نفحها الروح ،فثمرة احشائها
التي استقبلت من خاللها أليصابات مريم هي
هي يسوعّ ،
ّللا الحقيقي واإلنسان الحقيقي.
صحي ٌح أن بولس قال ان هناك وسيط وحيد ساكن في جوار اآلب وهو يسوع المسيح
إال أن الرسول نفسه طلب الصالة من أجله وأوصى بالصالة لبعضنا البعض .فهل
كان الرسول ليعتقد ان الصالة لمريم ال تحتل عند ّ
ّللا المكانة نفسها التي تحتلها في
قلوبنا؟ إنه التضليل الشيطاني الذي يغزو العالم ويسيطر على النفوس .من الواجب
مواجهته وقد ينفع ما أقوله هنا لتحقيق هذه الغاية خاصةً واننا جميعنا أعضاء في
جسد المسيح الواحد.
أالزم أنا مكاني ،أصلي من أجلك ومن أجل كل من يعمل معك لكي نمجد ّ
ّللا من
خالل هذه الحملة فتأتي بالنعم للنفوس والسالم للكنيسة المقدسة والعالم ال ُمتعب من
الحروب.
ومن المفيد التعريف عن هذه الحملة التي ال تُعتبر مجرد رد على الرسالة إنما حملة
صالة وتوبة من أجل السالم في العالم والكنيسة المقدسة والبرتغال لكي يكون البلد
األول ،وهو المتعبد لإلفخارستيا ومريم ،في االعتراف بأن صالة الوردية ليست
مجرد صالة مريمية إنما إفخارستيا إيضاً .ولذلك ،ال يجوز ألحد منع صالتها أمام
القربان المقدس والدليل على ذلك هو أن البابا بيوس الحادي عشر منح من يصلي
الوردية أمام القربان المغفرة التامة كما وأكد مؤخراً البابا بولس السادس على ذلك.
ولذلك من الضروري تالوة صالة الوردية في المدن والشوارع ،خالل السفر أو في
المنزل ،في الكنائس والمصليات .باستطاعة الجميع تالوة هذه الصالة ومن واجب
الجميع القيام بذلك .ال يشارك عدد كبير من الناس في القداس اليومي وإن كانوا ال
يتلون الوردية فأي صال ٍة يتلون؟ وأي خالص دون صالة؟ ال تتوقفوا عن الصالة
كي ال تعترضكم التجربة.
ً
بروح من الصالة
وأعمالنا
أنشطتنا
كل
مرافقة
أي
ا
دوم
والصالة
من الواجب الصالة
ٍ
إذ تلتقي النفس ّ
باّلل من خالل الصالة فتستمد النعم والقوة حتى ولو شابها تشتت.
دائما ً ما تزيد الصالة من إيمان النفوس حتى ولو كانت مجرد استذكار لميالد وحياة
وموت وقيامة مخلصنا إذ يعرف ّ
ّللا ما في النفس فيغفر لها ويحررها من الضعف
والجهل والفقر البشري.
أما في ما يتعلق بترداد السالم عليك يا مريم ،حذاري من االعتقاد بأنه أم ٌر م ّر عليه
الزمن فكل األمور الموجودة والتي خلقها ّ
ّللا تبقى ونحافظ عليها من خالل التكرار.
ً
ال يعتبر أحد الشمس أو القمر أو النجوم أو النبتات أمور مر عليها الزمن علما أنها
تستمر بالعمل بالطريقة نفسها .وكلها أقدم بكثير من الوردية .ما من أحد أو شيء
قديم بالنسبة الى ّ
ّللا .يقول القديس يوحنا ان األبرار ،في السماوات ،ينشدون نشيداً
جديداً فيكررون على الدوام :قدوسٌ قدوسُ قدوسٌ الرب ،اإلله الصباؤوت .إنه جديد
ألن كل شيء يبدو جديد وبرّاق من خالل نور ّ
ّللا.
عناق كبير ،متحدتَين دائما ً في الصالة.
آألخت لوسيا
مقتطف من مجموعة رسائل خطتها األخت لوسيا بين العا َمين  ٠٧٩٧و٠٧٩٠
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He will be walking in the footsteps of the original apostles, of
thousands and hundreds of thousands of men who have given
their lives to Jesus to serve him as a priest. To re-offer the sacrifice on the altar, to forgive sins, to baptize, to create new
families in marriage, to be a witness of God's love and mercy
to the world, and much much more.
I challenge all of you, if you have never been to an ordination
to the priesthood, come. Come see the continuation of the
priesthood of Jesus Christ, handing on the traditions and the
authority of God for the salvation of his people, for the salvation of your souls, for the preaching of the gospel to your future families.
If you can't come however, I am imploring you to keep in
your prayers all the men who are considering priesthood, all
our seminarians, and all your priests and bishops that God will
strengthen them for their mission to follow in the footprints
of the first apostles trusting in God, giving their life to God
for the spread of the Gospel and the salvation of souls.
Fr. Pierre Konja

PARISH SCHEDULE AND WEEKLY INFORMATION
LITURGICAL SCHEDULE
BAPTISM: We celebrate Baptism at 2:00 pm on

Saturday Vigil Mass

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.

4:00 PM

English

Sunday Masses
8:30 AM
01:11AM
11:30 AM
12:00 PM
7:00 PM

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.

Arabic/عربي
English
Morning Prayer
Chaldean/سورث
English

Weekday Masses
8:00 AM
9:30 AM
10:00 AM

English at ECRC
Morning Prayer
Chaldean/سورث

Wednesday
5:00 PM Adoration
6:00 PM English Mass


NATURAL FAMILY PLANNING CLASSES
First and third Wednesday of every even month



Confession

5-7 pm Wednesday
6-7 pm Sunday
(or by appointment)

MARRIAGE CLASSES
First, second and third Thursday of every odd month

Priesthood Ordination of Deacon Bryan Kassa
will be on Saturday July 2nd at 11:00 am at
Our Lady of Chaldeans Cathedral
Mother of God Church
FINANCIAL STATUS
Sunday Goal:

$6,000

Sunday Collection:

$7,112

Over/(Under):

$1,112

__________________________________________
Monthly Online Donation Goal:

$4,000

Monthly Online Collection:

$1,025

Over/(Under):

($2,975)

*Sign up for online donation at
www.OurLadyOfChaldeans.Com
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THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH
THE PROFESSION OF FAITH
CHAPTER TWO - GOD COMES TO MEET MAN

The New Testament
124 "The Word of God, which is
the power of God for salvation
to everyone who has faith, is set
forth and displays its power in a
most wonderful way in the
writings of the New
Testament"96which hand on the
ultimate truth of God's
Revelation. Their central object is
Jesus Christ, God's incarnate
Son: his acts, teachings, Passion
and glorification, and his
Church's beginnings under the
Spirit's guidance.

ARTICLE 3
SACRED SCRIPTURE
IV. THE CANON OF SCRIPTURE
120 It was by the apostolic Tradition that the Church discerned
which writings are to be included in the list of the sacred
books.90 This complete list is called the canon of Scripture. It
includes 46 books for the Old Testament (45 if we count
Jeremiah and Lamentations as one) and 27 for the New.
The Old Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers,
Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2
Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra and Nehemiah, Tobit, Judith,
Esther, 1 and 2 Maccabees, Job, Psalms, Proverbs,
Ecclesiastes, the Song of Songs, the Wisdom of Solomon, Sirach
(Ecclesiasticus), Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Baruch, Ezekiel,
Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum,
Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zachariah and Malachi.

125 The Gospels are the heart of all the Scriptures "because they
are our principal source for the life and teaching of the Incarnate
Word, our Savior".
126 We can distinguish three stages in the formation of the
Gospels:
1. The life and teaching of Jesus. The Church holds firmly that the
four Gospels, "whose historicity she unhesitatingly affirms,
faithfully hand on what Jesus, the Son of God, while he lived
among men, really did and taught for their eternal salvation, until
the day when he was taken up."

The New Testament: the Gospels according to Matthew, Mark,
Luke and John, the Acts of the Apostles, the Letters of St. Paul to
the Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians,
Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy,
Titus, Philemon, the Letter to the Hebrews, the Letters of James,
1 and 2 Peter, 1, 2 and 3 John, and Jude, and Revelation (the
Apocalypse).

2. The oral tradition. "For, after the ascension of the Lord, the
apostles handed on to their hearers what he had said and done,
but with that fuller understanding which they, instructed by the
glorious events of Christ and enlightened by the Spirit of truth,
now enjoyed."

The Old Testament
121 The Old Testament is an indispensable part of Sacred
Scripture. Its books are divinely inspired and retain a permanent
value,92 for the Old Covenant has never been revoked.

3. The written Gospels. "The sacred authors, in writing the four
Gospels, selected certain of the many elements which had been
handed on, either orally or already in written form; others they
synthesized or explained with an eye to the situation of the
122 Indeed, "the economy of the Old Testament was deliberately
churches, the while sustaining the form of preaching, but always
so oriented that it should prepare for and declare in prophecy the
in such a fashion that they have told us the honest truth about
coming of Christ, redeemer of all men."93 "Even though they
Jesus."
contain matters imperfect and provisional,"94 the books of the
127 The fourfold Gospel holds a unique place in the Church, as is
Old Testament bear witness to the whole divine pedagogy of
evident both in the veneration which the liturgy accords it and in
God's saving love: these writings "are a storehouse of sublime
teaching on God and of sound wisdom on human life, as well as the surpassing attraction it has exercised on the saints at all times:
a wonderful treasury of prayers; in them, too, the mystery of our
There is no doctrine which could be better, more precious and
salvation is present in a hidden way."95
more splendid than the text of the Gospel. Behold and retain what
our Lord and Master, Christ, has taught by his words and
accomplished by his deeds.
But above all it's the gospels that occupy my mind when I'm at
prayer; my poor soul has so many needs, and yet this is the one
thing needful. I'm always finding fresh lights there; hidden
meanings which had meant nothing to me hitherto.

123 Christians venerate the Old Testament as true Word of God.
The Church has always vigorously opposed the idea of rejecting
the Old Testament under the pretext that the New has rendered
it void (Marcionism).
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سنة الرحمة االلهية
البابا فرنسيس  :الرد على  01حجة تبرر عدم الذهاب الى القداس
 -01ال يمطنني ا ابقى ىادا فترن طويلة
من الصعب المحافظة على تركيزنا فترة طويلة .ولهذا السبب نحب التلفزيون وانترنيت إذ يمكننا تغيير ما لم
يعد يجتذب انتباهنا بكبسة زر .نحن مدعوون في القداس الى القيام بالعكس تماماً :فإن لم يعد القداس يهمنا،
علينا أن نتغير نحن .قد يكون في ذلك الكثير من التحدي إال أننا لن نشبع غليل رغباتنا إال في ذلك!
 -00ااهل عندما ا ىر بالااىة الى الا ال بالقون!
من قد يقول انه يجوع فقط من وقت الى آخر ويأكل فقط عندما يشعر بضرورة ذلك؟ ال أحد! فألجسامنا ح ٌ
ق
علينا .انها مسألة حياة أو موت وال مفر من ذلك! واألمر سيان بالنسبة لجوعنا الروحي الصارخ من أعماق
نفوسنا .فمن غير الممكن عدم الشعور بضرورة المسيح ومن المستحيل عدم الشعور بالرغبة في اشباع
الروح .فإن لم نغذيها ّ
باّلل ،سنحاول عبثا ً اشباعها بوسائل أخرى .فتصبح بالتالي مسألة حياة أو موت .ويقول
يوحنا بولس الثاني“ :لإلنسان حاجة أعمق بعد وجوع أكبر من ذلك الذي قد يُشبعه الخبز  .انه جوع ال أحد
يُشبعه سوى القائل ” :إن لم تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه ،فليس لكم حياة فيكم .من يأكل جسدي
ويشرب دمي فله الحياة األبدية ،وأنا أقيمه في اليوم األخير” (يوحنا )33 – 35 :6
 – 01ال يقول االنجيل انه عل ّي المشاركة في القداس
“فقط في الكتابات” مفهوم بروتستانتي .نحن ككاثوليك نؤمن بأن ايماننا وممارساتنا نتا ٌج عن الكتابات المقدسة وتقاليد الكنيسة أيضاً .إن االستخفاف بأهمية تقاليدنا
خطأ جسيم .يُشير عدد كبير من شهادات اآلباء األولين والوثائق الى ان الجماعات المسيحية األولى كانت تلتقي لالحتفال باإلفخارستيا .كما وتدعم الكتابات المقدسة
أهمية القداس ” :هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم .اصنعوا هذا لذكري” (لوقا )91 ،22

 – 01ىراثيم ،مصافاة ،ال استطيع تامل االحتطاك الجسدي مع اآلخرين
إن القداس رم ٌز لالتحاد فهنا يُجمع كل شيء :الجسد والنفس والروح .نسعى عند التواصل مع اآلخرين جسديا ً الى رؤية وجه المسيح فيهم .وقال األب هورتادو في
هذا المجال“ :بتضحية المسيح ،ولدت ساللة جديدة ،ساللة تجسد المسيح على األرض .وبقيامنا بذلك نعيش حياته ونتمم رسالته” .قد ال يساعد الالهوت إن كان المرء
يخاف الجراثيم إذ قد يكون الحل الوحيد في هذه الحالة استخدام المعقم بعد المصافحة .من الواجب مقاربة الموضوع على انه تضحية من البد منها للتقرب من الرب
والحصول عليه في سر القربان.
وتقول األم تيريزا“ :أرى يسوع في كل شخص .وأقول لنفسي هذا يسوع جوعان ،فعل ّي بإطعامه وهذا يسوع مريض أو مصاب بمرض الجذام أو الغرغرينا ،فعل ّي
بمساعدته واالعتناء به .أخدم ألنني أحب يسوع”.
 – 01وحدهم الىجزن يذهبو الى القداس
قد ترى من حولك عند الذهاب الى القداس عدد كبير من أجداد أصدقائك .إال ان فكرة ملئ النساء المتقدمات في السن مقاعد كنائس فكرة منمطة الى ح ّد كبير فالشباب
فعالين في الكنيسة .عندما تشعر بالسوء أو الوحدة ،تصفح موقع “اليوم العالمي للشباب” فترى أعداد الشباب الكاثوليكي الغفيرة المشاركة في هذا الحدث.
إن كنت تعيش في منطقة حيث أغلب أبناء الرعية متقدمين في السن ،خذ بنصيحة البابا فرنسيس ”:ليسوا بالثقل إذ هم منبع الحكمة .فلطالما قبلت الكنيسة العجزة
ورافقتهم بمحبة وعرفان جميل ليشعروا انهم جزء ال يتجزأ من الجماعة ”.فقد نتعلم منهم الكثير الكثير.
 -01ىلوس ،وقوف ،سجود :انا ال اعرف ما افىل!
من المخجل بعض الشيء أن تنظر من حولك لتكتشف انك الشخص الوحيد الذي ال يزال واقفاً! ال تعتبر هذه الحركات مجرد خطوات عبثية خالل القداس إذ ان كل
حركة مقصودة .ال نصلي فقط في عقولنا بل بكل كياننا الروحي .تعتبر هذه الحركات اشارات طقسية وجسدية تعبر رمزيا ً عن ما نريد قوله من خالل الصالة .نظهر
احترامنا ّّلل بالوقوف والسجود له كعربون طاعة وتواضع .نسجد خالل الكالم الجوهري لتمجيد أبرز حدث في التاريخ – لحظة أصبح ّ
ّللا انساناً .تعبر هذه الحركات
عن ما نؤمن به والطريقة الوحيدة للتآلف معها هي المشاركة في القداس فكما يُقال :التمرين يوّلد المثالية!
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Fifth Annual
Mother of God
Golf Outing
July 23rd, 2016
Shenandoah
Golf and Country Club
For registration or sponsorship opportunities
please visit our website at:
http://www.moggolfouting.com
QUESTIONS?
Phone: (248) 356-0565

The 3rd Annual Stride for Seminarians
2016 is launching our Early Bird Special
Pricing from
June 1st - 30th
The event will be at the Detroit Zoo on
September 25th, 2016.
 Under 2 free




Ages 2 to 12 - $20 (Reg. $30)
Over 12 - $30 (Reg. $40)
Register today at AlexandGabby.com
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Easy * Fast * Secure

www.OurLadyOfChaldeans.Com
7

ANNOUNCMENTS

SIGN UP TODAY ON THE ECRC WEBSITE AT
WWW.ECRC.US
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ANNOUNCMENTS
Mother of God Church invites all
members of our community to join
our Brotherhood Meetings Every
Saturday at 8:00 PM.
Biblical, social and cultural topics
will be presented.
All ages are welcome!

كنيسة ام هللا لقاء االخوية كل يوم سبت تمام
 مساءا المااضرات تتخلل0:11 الساعة
مواضيع دينية اىتماعية وثقافية لجميع االعمار
!يسىدنا حضوركم

YOUR ADVERTISEMENT COULD BE HERE
Multiple sizes available (business card, half page,
full page, etc.) If you are interested in helping the
Church and advertising with us, Please contact:
Nancy Beba at 248-356-0565


100% Of All Proceeds Go To Church Support
and Programs!
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