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                                              August 14th, 2016                                                       7th of Summer         

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

Fr. Pierre Konja  
Administrator  

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 

 انتقال العذراء الى السماء

آية بينة ظهرت في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس، والقمر تحت قدميها، على راسها اكليل من اثني عشر 

(.  ان االّية هي العذراء العظيمة، والدة االلة الفائقة القداسة، وقد ظهرت في رؤيا يوحنا 1:21كوكبا )رؤيا 

بالسماء امراة متسربلة بالشمس، الن افكارها وميولها كانت سماوية على الدوام والنها من نسل حواء المرأة 

االولى التي محت مريم لعنتها، حينما ارسل هللا ابنه شمس العدل والبر مولودا من امرأة تحت الناموس، 

 فافتدانا بدمه الزكي.

آب، وهذا  11تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد انتقال السيدة العذراء الى السماء بالنفس والجسد كل عام في 

العيد يذكرنا بالعذراء ام الرب المباركة في النساء، والمباركة بثمرة بطنها، يذكرنا بسمو مكانتها وعظيم 

قدرتها، وكيف ان القدير قدوس اسمه، صنع اليها عظائم كثيرة، ومنها هذا االنتقال الالئق بها الى السماء، 

حيث ابنها، وحيث المجد السماوي. إنه عيد تتويج العذراء مريم سلطانة على السماوات واألرض ، انه عيد 

االمل والنور، الذي تمت فيه مواعيد هللا البنته المحبوبة وام الرب المحبة ، انه عيد يذكرنا بأن الكلمة 

االخيرة ليست للشر والموت بل للحياة االبدية والمجد ، ليست لليأس بل للرجاء، ليست للظالم بل للنور، 

ليست لالقوياء بل للوضعاء، انه عيد اكرام السيد المسيح لوالدته، اذ لم يسمح ليست للموت بل للحياة ،   

(continued on page 2)                    

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  
 
This website will walk you through the   
process.  

Mother of God Church | 25585 Berg Road, Southfield, MI 48033 |  

The Assumption of  Mary 

Praise Jesus! 

My name is Fr. Steve Mateja and I am father Pierre's close priest friend. He asked 

me to write a guest article this week to share my love for the Blessed Virgin Mary 

in this glorious feast day of her Assumption into Heaven. This feast day is recog-

nized in both the east and the west. But typically in the Eastern churches the title 

on this feast day is the Dormition of Our Lady--which literally means "her falling 

asleep" 

in my prayer this week preparing myself for this feast day I was praying with the 

reading from revelation where on the last day God reveals the Ark of the cove-

nant. The Ark of the covenant was that box that God had asked Moses to house 

the 10 Commandments, Aaron's staff, and manna from heaven. It represented the 

glorious indwelling of God on earth and was often brought into battle on behalf 

of the Jews. God gave very, very specific specifications of how he wanted the ark 

built. Right down to the inch, what type of metals, and what type of wood. No-

where else in Scripture is God so specific on what He wanted. But the Ark was 

Sacred.  

What does this have to do with the Virgin Mary? Well in that same chapter of the 

book of Revelation, in the very next sentence our Blessed mother is revealed as 

the queen of heaven and earth.  

(continued on page 2)                    
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THE GOOD NEWS 
(continued from page 1)  

She is with Child and the evil one is in pursuit of her. She is the 

New Ark! Everything in the Old Testament foreshadows some-

thing in the New. The former Ark was simple, albeit a very 

powerful, sign of God's presence on earth. The new Ark, the 

Virgin Mary, was not a symbol, she literally housed God in the 

flesh.  

If God took such precious care down to the very type of wood 

to be used in the original Ark, that means he would take the 

exact same care in producing the new Ark. And all of that 

means God went through all of this out of love for you. Just to 

send his Son in the womb of the Virgin Mary, to become flesh, 

and die for you. 

On this glorious day let's give thanks to God for the gift of the 

Virgin Mary and let's ask her to pray for those who have fallen 

away from the faith.  

If you are ever in Monroe County, come see me in Carleton. 

Address is below.  

God bless you, 

Fr. Steve Mateja 

Divine Grace Catholic Church 

2996 W. Labo Rd. 

Carleton, MI 48117-9038 

 

(continued from page 1)                                                                                                      

لجسدها القدوس الذي حملته في احشائها، وارتكض في بطنها ابتهاجا عندما 

 راتها البصابات، ان يرى فسادا وتعفنا في القبر كسائر الناس.

ان حقيقة انتقال السيدة العذراء الى السماء بالنفس والجسد حقيقة الهية، وال يمكن 

اال ان تكون كذلك ايضا، انها قوة المحبة االلهية التي قلبت اللعنة على الصليب 

الى القيامة ، والتي خلقت الحياة من العدم، وهزمت الياس امام الرجاء، والموت 

امام الحياة، هي نفسها القوة التي نقلت السيدة العذراء الى السماء بالنفس 

والجسد، انها اكتمال المشيئة االلهية، انها الحنان االلهي يرفع باألم مريم، 

بجسدها ونفسها الى كمال الحب االلهي، وليعلمنا الرب بذلك، ان موت العذراء 

كان رقادا، وانها دخلت هذا العالم سالمة من الخطيئة وفساد الشرور، وانها 

خرجت منه ناجية معافاة من فساد القبور، وهو القائل: من يسمع لي ويؤمن بمن 

ارسلني، فله الحياة االبدية وال يحضر الدينونة ألنه انتقل من الموت الى الحياة. 

 تستند عقيدة انتقال مريم العذراء الى السماء بالنفس والجسد الى النقاط التالية 

إوال: ايمان األجيال المسيحية المتعاقبة بهذه العقيدة وقد ورثته من الرسل واآلباء 

القديسين.                                                                                 

ثانيا: الحجج الالهوتية المستنتجة خصوصا من عقيدة األمومة االلهية.        

ثالثا: من سلطة الكنيسة ألن المسيح وعدها أن يكون معها الى منتهى الدهــر 

(.                                                                         :2  2:)متى 

رابعا: وباالضافة الى هذا كله، نسأل ولكن لماذا االنتقال؟. يجيب القديس يوحنا 

الدمشقي: "كما أن الجسد المقّدس النقي، الذي اتخذه الكلمة اإللهي من مريم 

العذراء، قام في اليوم الثالث، هكذا كان يجب أن تُؤخذ مريم من القبر، وأن 

 تجتمع األم بابنها في السماء".

بأخذ  1491البابا بيوس الثاني عشر، رأس الكنيسة الكاثوليكية، بادر في عام 

آراء األساقفة الكاثوليك في العالم أجمع بشأن تحديد عقيدة انتقال مريم العذراء 

بنفسها وجسدها إلى السماء. فتهلل العالم الكاثوليكي بأسره آنذاك وتقبّل معظم 

أساقفته هذه البادرة البابوية بفرح عظيم. وانصّب الالهوتيون على درس هذه 

المسألة باهتمام بالغ.                                                                    

أعلن قداسة البابا بيوس الثاني عشر انتقال  1411وفي األول من تشرين الثاني 

العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء عقيدة إيمانية: "إنها لحقيقة إيمانية 

أوحى هللا بها، أن مريم والدة اإلله الدائمة البتولية والمنزهة عن كل عيب، بعد 

إتمامها مسيرة حياتها على األرض نُقِلَت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي.  

تتفق الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية بانتقال العذراء نفسا وجسدا إلى السماء 

فبالنسبة للكنيسة األرثوذكسية موضوع انتقالها إلى السماء نفسا وجسدا هو تقليد 

أبوي إيماني، وبالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية هو عقيدة الهوتية".                 

إن مريم بانتقالها إلى السماء تدعونا اليوم لنعيد النظر في نوعية إيماننا وصالتنا  

ومحبتنا. إنها تريد أن ننتقل من اليأس إلى الرجاء، من الخطيئة إلى البر، من 

الحقد إلى المسامحة، إنها تدعونا لكي نزيل الحواجز من أعماقنا فننفتح على هللا 

وعلى اآلخرين بالمحبة والتسامح والغفران، وان ندرك جوهر إيماننا الذي ال 

يختلف عليه مسيحي حقيقي واحد يعيش في العالم... أال وهو يسوع المسيح ابن 

واحدة هللا مخلص البشرية... إنجيل واحد.. معمودية واحدة.. وذبيحة إلهية 
تضمنا جميعاً إلى جسد يسوع السري، الذي يتمثل بكنيسة واحدة، 
جامعة ومقدسة ورسولية، فنعيش بالمحبة واألخوة ونحقق رغبة 
يسوع في الوحدة المسيحية الحقيقية الشاملة لنبني معا ملكوت هللا 

على األرض.                                                                              

أخيراً، وفي عيدك يا سيدتنا نجهر ونفخر ونقول: سنكنز الكنوز في السماء، 

محلقين كلنا بالحب والرجاء والثبات واإليمان، فاطمئني يا مريم العذراء. لن 

تكفينا أزهار الربيع كلها هدية لناظريك يا زهرة قد اصطفاها الرب جورية 

السمات، ومليكة العفة وسيدة النجاة وبوابة الصالة، ونعدك بأنه سنظل الشهود 

  لروح روحنا، للناصري حلمنا، الذي يطيب السمه السجود.

Holy Mary, Mother of  God, 
Pray for us sinners  



 

 

3 

LITURGICAL SCHEDULE  
 

     Saturday Vigil Mass    
4:00 PM      English  

 

Sunday Masses  
    8:30 AM         Arabic/عربي 

01:11  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 

FINANCIAL STATUS 

Sunday Goal:      $6,000 

Sunday Collection (August 7th):  $3,784 

Over/(Under):                       ($2,216) 

__________________________________________ 

Monthly Online Donation Goal:  $4,000 

Monthly Online Collection (July):              $900  

Over/(Under):                ($3,100) 

 

*Sign up for online donation at 

www.OurLadyOfChaldeans.Com  

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.  

The Assumption of Mary mass will be 
celebrated on Monday August 15th at 

6:30 pm 

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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المضطرب وما يعلّموننا إياه في زماننا… ثالثة قديسين كانوا شاهدين على العنف   
أخرى أو بلد آخر بحاجة إلى أن نصلي  ينةفي ظل العنف المستمر حول العالم، يخاف كثيرون منا من االطالع صباحاً على األنباء التي تقدمها وسائل التواصل االجتماعي. هل هناك مد

 من أجله؟

على صورة هللا “العنف وتدمير الحياة البشرية هما أعظم مأساة على هذه األرض. لقد ُخلقنا جميعاً 

، وتعتبر كل حياة ثمينة ال تتكرر. لذا، يشجعنا تعليم الكنيسة على معارضة سفك الدماء وبذل ”ومثاله

 قصارى جهدنا لوضع حد له.

إن رافضي العنف وسفك الدماء، والالجئين إلى صون حقوق اإلنسان باستخدام أساليب الدفاع “

المتوفرة لدى األكثر ضعفاً، يشهدون لمحبة اإلنجيل، شرط أن يقوموا بذلك من دون إلحاق األذى 

بحقوق وواجبات البشر اآلخرين والمجتمعات. يشهدون شرعياً لخطورة المخاطر الجسدية والمعنوية 

(.011:)تعليم الكنيسة الكاثوليكية، ” للجوء إلى العنف بكل دماره وموته  

”ماذا فعل القديسون؟“لدى تمييز ما يمكننا فعله في وجه هذا العنف الغريب، يجب أن نسأل:   

في الحقيقة، شهد العديد من القديسين على العنف. رفعهم هللا تحديداً لمواجهة شرور زمانهم. فشهد 

 القديسون العنف بكافة أشكاله وأنواعه.

 شهد القديسون األوائل الفظائع التي رافقت تأسيس الكنيسة، وأصبحوا بأنفسهم ضحايا الهمجية.

ومن ثم، هناك بطلة الحرب جان دارك، لكنها ليست القديسة الوحيدة التي شهدت على حب هللا وسط 

صراع األمم أو الحرب األهلية. وربما ستُقدم قريباً دعوى األب إميل كابون كمثال حديث عن قديس 

عاش في فترة الحرب. كما لدينا اآلن عشرات القديسين من الحرب األهلية اإلسبانية التي وقعت في 

 القرن العشرين.

 في غضون ذلك، ليست ريتا من كاشيا القديسة الوحيدة التي رأت العنف يفكك عائلتها أيضاً.

وحاربوها. في ضوء يوم الشبيبة العالمي الذي أقيم في  –لقد شهد القديسون على كافة أنواع العنف 

.بولندا، لننظر إلى مثال قديس عزيز على قلوب حجاجنا الشباب، وإلى آخَرين يعطياننا ما نتأمل به في البيئة السياسية العالمية الراهنة  

 لنتعلم من مثالهم ونسألهم عن الطريقة التي يمكننا من خاللها زرع بذور السالم في عالم يعيش في حالة حرب.

 

 القثسي سووبا بولي الداني
ووالده إلى كراكوف ليجدا العلم النازي  يالكان الشاب كارول فويتيال يعيش في عالم من البغض والعنف في ظل االجتياح األلماني النازي. بعد محاولة هرب فاشلة إلى الشرق، عاد فويت

 في كل مكان. فانسحبا إلى مسكنهما وخضعا ألحد أفظع األنظمة في التاريخ.

شعرية في بيت أحد األصدقاء. أدرك كارول  اءةنجحت محاولة النازيين في القضاء على كل بقايا الثقافة البولندية. وبُعيد االجتياح النازي، تآمر كارول مع زمالئه الشعراء من أجل قر

هذه المجموعة الصغيرة الشعر فقط بل أدت ِق وأصدقاؤه أن الحفاظ على الفنون كفيل بإبقاء بولندا حية. فركزوا بخاصة على الحفاظ على بولندا من خالل ثروات لغتها األصلية. ولم تُل

ة واإليمان باهلل لطالما حافظا على وحدتها.قافليالً مسرحيات بولندية كالسيكية في بيوت مؤيدين مؤمنين. على مر السنين، عانت بولندا كثيراً من االحتالل األجنبي ألراضيها، لكن الث  

قفية والبابوية من أجل السالم في العالم من ألسأدرك فويتيال أن الرد على البغض والعنف ال يكون أبداً بالعنف بل باإليمان والحب والجمال. هكذا، عمل فويتيال في حياته الكهنوتية وا

 خالل تغيير الثقافة.

 

 القثسسا فووجقة بدقتا
فت من قبل تجار عبيد عرب وأجبرت ختطولدت جوزفين بخيتة في كنف عائلة ثرية في السودان، وعاشت حياة خالية من الهم واأللم. تغير الوضع برمته في السابعة من عمرها عندما ا

ته، شاكرة هللا أنها لم تُقتل.قاسعلى السير حافية وبيعت مراراً. أمضت سنوات عدة كعبدة وغالباً ما كانت تُضرب من قبل مالكيها. بعد سنوات، كتبت بخيتة عن العنف الذي   

بقدميه. أخيراً، تركني نصف ميتة ط وفي أحد األيام، ارتكبت عن غير قصد خطأ أغضب ابن السيد. اغتاظ وسحبني بعنف من المكان الذي كنت أختبئ فيه، وبدأ يضربني بشراسة بالسو“

… ظننت أنني سأموت، بخاصة عندما كان الملح يوضع على الجراح… وفي حالة الوعي تام. فحملني بعض العبيد ووضعوني على حصيرة من القش حيث بقيت ألكثر من شهر

”.بأعجوبة من هللا لم أمت. لقد أعّدني ألمور أفضل  

ا، انضمت إلى الراهبات الكانوسيات عدهبتدبير إلهي، بيعت بخيتة لرجل إيطالي اصطحبها معه إلى إيطاليا. وإذ تلقت هناك تنشئة دينية، ُعمدت لتصبح كاثوليكية ونالت حريتها. ب

 وأمضت حياتها تساعدهن في مختلف المهام، وترحب دوماً بفرح بالزوار.

إذا التقيت بخاطفّي، وحتى بمعّذبّي، سأركع وأقبل أقدامهم. فلو لم تحصل هذه األمور، لما كنت اليوم “عندما كان يسألها أحد ما عما ستفعل لو التقت بخاطفيها، كانت تقول من دون تردد: 

”.مسيحية وراهبة  

 

 البوبااي  قوقب برا
حكومة المكسيكية كانت ال تزال تنوي ال أُجبر ميغيل برو على الهرب من المكسيك عندما كان مبتدئاً مع اليسوعيين، فتابع دراسته في الخارج وأصبح كاهناً. مرت سنين عديدة، لكن

 اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية. فُسجن العديد من الكهنة، في حين قُتل آخرون.

كراً. في خضم العنف واالضطهاد، ناضل متنعندما عاد ميغيل برو إلى المكسيك، أجبره هذا االضطهاد الجديد على التخفي وإخفاء هويته ككاهن، وغالباً ما كان يذهب إلى بيوت الناس 

 من أجل خدمة المرضى والفقراء. وكتب في رسالة:

أولئك الذين ال يملكون شيئاً. أؤكد لك أنني أدور  –نتصرف كعبيد. ساعدني يا يسوع! ما من وقت للتنفس، وأنا منهمك في مهمة إطعام أولئك الذين ال يملكون شيئاً. وهم كثيرون “

تقول العائلة فالنة أنها تتألف من اثني عشر فرداً وأن غرفة مؤنها “كخذروف من هنا إلى هناك بحظ شبيه باالمتياز الحصري للسارقين الحقيرين. ال يزعجني تلقي رسائل مشابهة: 

”.محفظتي عادة جافة كروح كاليس، لكن األمر ال يدعو إلى القلق ألن رب السماء سخي”. فارغة. مالبسهم تسقط عنهم، ثالثة منهم طريحو الفراش، وليس لديهم ماء  

.يكيأخيراً، اعتقل وتم إطالق النار عليه من قبل فرقة إطالق نار. لكن موته أشار إلى نقطة تحول وأعطى زخماً جديداً لمعارضي النظام المكس  

أ في البيت. لنصل من أجل السالم ونعمل من أجله يبدنرى من خالل ُمثُل اإليمان الثالثة أنه ينبغي علينا أمام العنف الشديد أن نشجبه عالنية، ونعمل بعدها بشجاعة لخدمة قريبنا. السالم 

 بشتى الوسائل الممكنة.

  أيها القديسان يوحنا بولس وجوزفين بخيتة، والطوباوي ميغيل برو، صلوا من أجلنا! 

     THE GOOD NEWS 
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PART ONE 

THE PROFESSION OF FAITH 

SECTION TWO 

THE PROFESSION OF THE CHRISTIAN FAITH 

THE CREEDS 

185 Whoever says "I believe" says "I pledge myself to 
what we believe." Communion in faith needs a common language 
of faith, normative for all and uniting all in the same confession 
of faith. 

186 From the beginning, the apostolic Church expressed and 
handed on her faith in brief formula normative for all.1 But 
already very early on, the Church also wanted to gather the 
essential elements of her faith into organic and articulated 
summaries, intended especially for candidates for Baptism: 

This synthesis of faith was not made to accord with human 
opinions, but rather what was of the greatest importance was 
gathered from all the Scriptures, to present the one teaching 
of the faith in its entirety. And just as the mustard seed 
contains a great number of branches in a tiny grain, so too 
this summary of faith encompassed in a few words the whole 
knowledge of the true religion contained in the Old and the 
New Testaments.2 

187 Such syntheses are called "professions of faith" since they 
summarize the faith that Christians profess. They are called 
"creeds" on account of what is usually their first word in 
Latin: credo ("I believe"). They are also called "symbols of faith". 

188 The Greek word symbolon meant half of a broken object, for 
example, a seal presented as a token of recognition. The broken 
parts were placed together to verify the bearer's identity. The 
symbol of faith, then, is a sign of recognition and communion 
between believers. Symbolon also means a gathering, collection or 
summary. A symbol of faith is a summary of the principal truths 
of the faith and therefore serves as the first and fundamental 
point of reference for catechesis. 

189 The first "profession of faith" is made during Baptism. The 
symbol of faith is first and foremost the baptismal creed. Since 
Baptism is given "in the name of the Father and of the Son and 
of the Holy Spirit",3 the truths of faith professed during Baptism 
are articulated in terms of their reference to the three persons of 
the Holy Trinity. 

190 And so the Creed is divided into three parts: "the first part 
speaks of the first divine Person and the wonderful work of 

creation; the next speaks of 
the second divine Person and 
the mystery of his redemption 
of men; the final part speaks 
of the third divine Person, the 
origin and source of our 
sanctification."4 These are 
"the three chapters of our 
[baptismal] seal".5 

191 "These three parts are 
distinct although connected 
with one another. According 
to a comparison often used 
by the Fathers, we call 
them articles. Indeed, just as in 
our bodily members there are 
certain articulations which distinguish and separate them, so too 
in this profession of faith, the name articles has justly and rightly 
been given to the truths we must believe particularly and 
distinctly."6 In accordance with an ancient tradition, already 
attested to by St. Ambrose, it is also customary to reckon the 
articles of the Creed as twelve, thus symbolizing the fullness of the 
apostolic faith by the number of the apostles.7 

192 Through the centuries many professions or symbols of faith 
have been articulated in response to the needs of the different 
eras: the creeds of the different apostolic and ancient 
Churches,8 e.g., the Quicumque, also called the Athanasian 
Creed;9 the professions of faith of certain Councils, such as 
Toledo, Lateran, Lyons, Trent;10 or the symbols of certain popes, 
e.g., the Fides Damasi11 or the Credo of the People of Godof Paul VI.12 

193 None of the creeds from the different stages in the Church's 
life can be considered superseded or irrelevant. They help us 
today to attain and deepen the faith of all times by means of the 
different summaries made of it. 

Among all the creeds, two occupy a special place in the Church's 
life: 

194 The Apostles' Creed is so called because it is rightly considered 
to be a faithful summary of the apostles' faith. It is the ancient 
baptismal symbol of the Church of Rome. Its great authority 
arises from this fact: it is "the Creed of the Roman Church, the 
See of Peter the first of the apostles, to which he brought the 
common faith".13 

195 The Niceno-Constantinopolitan or Nicene Creed draws its great 

authority from the fact that it stems from the first two 

ecumenical Councils (in 325 and 381). It remains common to all 

the great Churches of both East and West to this day. 

 

THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH 
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THE KID’S BULLETIN  

“Blessed is the fruit of Thy womb!” Lk 1:42 
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ANNOUNCMENTS  

Easy * Fast * Secure 

www.ourladyofchaldeans.com 

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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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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