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                                              September 4th, 2016                                                       3rd of Eliya         

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 

Fr. Polis Khami 
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 

 االم تريزا من كلكوتا )رسولة المحبة والرحمة(

المطران باسيليوس يلدو                                                               

                                                                                            

بعد ايام قليلة سيشهد العالم كله حدثاً كبيراً هو اعالن قداسة االم تريزا 
، والذي يتزامن مع 6102ايلول  4المعروفة )بأم الفقراء( وذلك يوم االحد 

يوبيل سنة الرحمة الذي اعلنه البابا فرنسيس! واعالن قداستها سيعطي لها 
مكانة جديدة بين محبيها وفي العالم وخصوصاً انها خدمت الجميع بدون 
تمييز او تفرقة، لقد كانت فعالً رسولة لمحبة هللا ومبشرة برحمته. ولهذا 

سنركز بهذا المقال على اهم مراحل حياتها وخدمتها وعيشها كلمة هللا مع 
 الفقراء والمهمشين!

في مدينة سكوبي  0101آب  62ولدت األم تريزا "غونشي بوياخيو" في 
التي تقع اآلن في دولة مقدونيا، وكانت سابقا تابعة أللبانيا. والداها كانا من 

أصل الباني، الوالد متعهد بناء والوالدة ربة بيت. وكالهما من الكاثوليك 
 المؤمنين الذين يصلون ويذهبون إلى الكنيسة كل يوم تقريبا.

في طفولتها كان أكثر ما تأثرت به "غونشي بوياخيو"، التي ستعرف فيما 
بعد باسم األم تريزا، بكرم العائلة الشديد ومساعدتها ورعايتها للفقراء في 

 مكان إقامتها. وهذا ما طبع حياتها كلها به.
في الثانية عشرة أدركت ان رسالتها هي مساعدة الفقراء والمحتاجين، فقررت ان تصير راهبة، وارتحلت لهذه الغاية 

إلى دير راهبات "أخوية لوريتو" في دبلن بايرلندا حيث رسمت راهبة مبتدئة. وبعد عام أرسلت إلى دير تابع لتلك 
 الرهبنة في مدينة داريلينغ بالقرب من كالكوتا في الهند.

عاما وهي تقوم بالتعلم والتعليم، ثم صارت مديرة لثانوية "القديسة مريم" في كلكوتا.  02وقد أمضت في ذلك الدير 
بالقطار إلى داريلينغ، شاهدت رؤيا يبدو فيها الرب وهو يدعوها إلى  ، وهي تسافر0142في أحد األيام من عام 

 0141"خدمته بين أفقر الفقراء". أثرت فيها تلك الرؤيا كثيرا، بل إنها غيرت وجه حياتها إلى األبد. فما ان حل عام 
حتى كانت قد تلقت اإلذن بمغادرة الدير والذهاب إلى أحياء كلكوتا الفقيرة إلنشاء أول مدرسة لها. وما لبثت األخت 
انياس، وهي تلميذة سابقة لها في دير داريلينغ، ان التحقت بها، فصارت أولى اتباع األم تيريزا. ثم تبعتها راهبات 

 أخريات رغبن في خدمة الرب عن طريق رعاية الفقراء.
تقدمت األم تريزا من الكنيسة الكاثوليكية بطلب إلنشاء رهبنة منفصلة تحت اسم "اإلرساليات الخيرية"، فوافق 

. وقد اختارت األم تريزا لرهبنتها ثوبا بسيطا هو عبارة عن ساري 0191تشرين األول  2البابا على ذلك في  قداسة
أبيض اللون ذي إطار ازرق مع شارة الصليب على الكتف األيسر، لكي يصير بإمكان المحتاجين معرفة الراهبات.   

وكانت مهمة الرهبنة، كما حددتها األم تريزا لدى تلقيها جائزة نوبل: "العناية بالجائعين والعراة والمشردين  
والعاجزين والعميان والمنبوذين. كل هؤالء البشر الذين يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم أو محرومون من العناية 

 والمحبة. أولئك الذين يعتبرهم أفراد المجتمع عبئا عليهم".

     (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  
 

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

FR. PIERRE’S MESSAGE TO THE PARISH  

As I went with 40 other pilgrims to Lourdes, Israel, and Rome, each one of you 

was in my prayers. I offered my pilgrimage for the people of Mother of God and 

your intentions.  

Pilgrimages have been a tradition in the church since the early church. The      

difference is: I took a comfortable airplane for a few hours instead of traveling for 

months to get to Jerusalem. The intention is still there!  

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

In Lourdes we visited the site where Our Lady appeared to     

St. Bernadette and a spring of water appeared there. This water 

has healed many people from their diseases and physical      

handicaps. The faith of the faithful is a deep witness to their 

trust in God and their hope in healing.  

Then we traveled to Israel and walked in the footsteps of Jesus. 

Where he was born, ministered, suffered, died, buried, and   

resurrected!  

It truly brings the gospel to life. Coming face to face with the 

places of the stories of Jesus shift our faith from being distant 

to all these things happening in time and space. Your faith is 

never the same after!  

Finally, we ended in Rome, where the church established herself 

on St. Peter and St. Paul. This city has such a dense history for 

the church and her martyrs. Where, until this day, we find or 

faith guided by the authority of the church, guided by the     

successor of Peter, the pope.  

Thank you for keeping us in your prayers and know that at    

every mass we celebrated, at every holy site we visited, and for 

all of the prayer times we had, I offered all of you to Jesus as my 

main intention for this pilgrimage.  

Fr. Pierre Konja  

(continued from page 1) 

تعاونت األم تريزا مع السلطات الرسمية في كلكوتا فحولت جزءا من معبد كالي )إلهة 
الموت والدمار عند الهندوس( إلى منزل لرعاية المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء 

والعناية بهم في أيامهم األخيرة لكي يموتوا بكرامة، ويحسوا بالعطف والقبول بدل 
البغض والرفض من مجتمعهم. وتوالت بعد ذلك المؤسسات التي أنشأتها األم تريزا.    
فأقامت "القلب النقي" )منزل للمرضى المزمنين أيضا(، و"مدينة السالم" )مجموعة من 
المنازل الصغيرة إليواء المنبوذين من المصابين بأمراض معدية(. ثم أنشأت أول مأوى 

لأليتام. وبازدياد المنتسبات إلى رهبنة "اإلرسالية الخيرية"، راحت األم تريزا تنشئ 
مئات البيوت المماثلة في طول الهند وعرضها لرعاية الفقراء ومسح جروحاتهم 

وتخفيف آالمهم، واألهم من كل ذلك لجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون ومحترمون كبشر. 
نقطة تحول كبرى في مسيرة الرهبنة. فقد منحها البابا بولس السادس  0129كان عام 

    اإلذن بالتوسع والعمل في كافة أنحاء العالم، ال الهند وحسب.
وهكذا راح عدد المنتسبات إليها يزداد وفروعها تشمل معظم دول العالم الفقيرة أو التي 
تشهد حروبا ونزاعات. من أثيوبيا المهددة بالجوع الى جنوب أفريقيا، إلى ألبانيا مسقط 
رأسها بعد سقوط الشيوعية، كانت "القديسة الحية" حاضرة للمساعدة والرعاية وإظهار 

المحبة. ومن أعمالها المشهودة أنها استطاعت خالل االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 
ان توقف إطالق النار لمدة معينة إلى ان تمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ  0116

طفال مريضا كانوا محاصرين في إحدى المستشفيات. 72  
لقد حظيت األم تريزا بإعجاب العالم ونالت العديد من الجوائز تقديرا لخدماتها الجليلة.  

وقد عرفت كيف تستغل سمعتها العالمية بذكاء من أجل جمع المال والمساعدات لخدمة 
منحتها الحكومة الهندية  0126القضية اإلنسانية النبيلة التي جعلتها هدفا لها. عام 

 جائزة "باندما شري" لـ "خدماتها اإلنسانية المميزة".
كرمها البابا بولس السادس، إذ جعلها أول شخص يفوز بجائزة البابا  0120وفي سنة  

منحتها الحكومة الهندية ميدالية جواهر الل  0126يوحنا الثالث والعشرين للسالم. عام 
 0119جائزة نوبل للسالم. وفي عام  0121وفي عام  نهرو ألعمالها العالمية المميزة.

منحها الرئيس االمريكي رونالد ريغان "ميدالية الحرية"، أرفع وسام مدني أميركي 
أصبحت األم تريزا الشخص الرابع في  0112يمكن ان يحصل عليه إنسان. وفي عام 

 العالم الذي يمنح الجنسية األميركية الفخرية.
من مآثرها أنها لدى تسلمها جائزة نوبل للسالم التي تبلغ مئات اآلالف من الدوالرات، 
ارتدت الساري إياه الذي ترتديه في حياتها العاديةـ والذي يبلغ ثمنه دوالرا واحدا. كما 

أنها طلبت إلغاء العشاء التقليدي الذي تقيمه لجنة جائزة نوبل للفائزين، وطلبت ان 
طفل هندي فقير طوال عام كامل. 411تعطى المبلغ لتنفقه على إطعام   

مركزا لخدمة  921لقد توسعت اإلرسالية الخيرية التي أنشأتها األم تريزا، وباتت تضم 
راهبة، إلى جانب أخوية تتألف  4911المرضى والفقراء حول العالم، تتوالها أساسا 

عضو، إضافة إلى ما يزيد عن مئة ألف متطوع يعملون كلهم في مراكز  711من 
تتولى العناية بمرضى اإليدز والبرص وسواها من األمراض المعدية وغير القابلة 
للشفاء. إضافة إلى إطعام مئات اآلالف من الجائعين والعاجزين، ومراكز للرعاية 

االجتماعية وااليتام.                                                                       
. ويعود ذلك في جزء منه إلى 0119ولكن صحة األم تريزا بدأت تتدهور منذ عام 

عمرها، وفي جزء آخر إلى األوضاع الصحية للمرضى الذين عملت معهم، والى 
إنفاقها معظم وقتها في رحالت حول العالم لجمع األموال والمساعدات من أجل الفقراء، 

دون ان تصرف وقتا كافيا للعناية بصحتها. أول تلك الوعكات كانت إصابتها بذبحة 
كانت أخطر وكادت تودي بحياتها،  0111في روما. وأخرى عام  0119قلبية عام 

 مما اضطرها إلى ان تخضع لعملية جراحية جرى خاللها زرع منظم للنبض.
كانت في المكسيك وأصيبت بمرض ذات الرئة فأثر ذلك على عمل  0110وفي عام 

عانت من مرض المالريا والتهاب الصدر وخضعت لعملية في  0112القلب. وفي عام 
 القلب.

انتخبت األخت "نيرماال" خليفة لألم تريزا. وفي الخامس من  0112وفي آذار من عام 
توفيت االم تريزا منهية بذلك كفاحها من أجل حياة إنسانية  0112شهر أيلول عام 

 أفضل.
تم اعالن تطويب االم تريزا من قبل قداسة البابا يوحنا  6117اكتوبر من عام  01وفي 

بولس الثاني )الذي كان يكن لها كل االحترام والتقدير( وذلك على اثر اعجوبة شفاء 
.0111امرأة هندية من ورم خبيث في عام   

حدث تاريخي لألجيال القادمة يتحدث فيه الناس عن  6102ايلول  4سيكون يوم االحد 
كانت اكثر من اقوالها، القديسة التي عاشت حياتها بصمت، مسبحة هللا بأعمالها التي 

  .وخادمة امينة ومخلصة لكلمة هللا. انها القديسة تريزا، رسولة المحبة والرحمة
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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 28th):  $3,775 

Over/(Under):                        ($2,225) 

__________________________________________ 

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.  

Registration is now open for the 3rd Annual 

Stride for Seminarians which will take place on 

September 25th at Detroit Zoo.  

For more information please visit  

     WWW.ALEXANDGABBY.COM  

        

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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PART ONE 

THE PROFESSION OF FAITH 

SECTION TWO 

THE PROFESSION OF THE CHRISTIAN FAITH 

III. GOD, "HE WHO IS", IS TRUTH AND LOVE 

214 God, "HE WHO IS", revealed himself to Israel as the one 
"abounding in steadfast love and faithfulness".27 These two terms 
express summarily the riches of the divine name. In all his works 
God displays, not only his kindness, goodness, grace and 
steadfast love, but also his trustworthiness, constancy, 
faithfulness and truth. "I give thanks to your name for your 
steadfast love and your faithfulness."28 He is the Truth, for "God 
is light and in him there is no darkness"; "God is love", as the 
apostle John teaches.29 

God is Truth 

215 "The sum of your word is truth; and every one of your 
righteous ordinances endures forever."30 "And now, O LORD 
God, you are God, and your words are true";31 this is why God's 
promises always come true.32 God is Truth itself, whose words 
cannot deceive. This is why one can abandon oneself in full trust 
to the truth and faithfulness of his word in all things. The 
beginning of sin and of man's fall was due to a lie of the tempter 
who induced doubt of God's word, kindness and faithfulness. 

216 God's truth is his wisdom, which commands the whole 
created order and governs the world.33 God, who alone made 
heaven and earth, can alone impart true knowledge of every 
created thing in relation to himself.34 

217 God is also truthful when he reveals himself - the teaching 
that comes from God is "true instruction".35 When he sends his 
Son into the world it will be "to bear witness to the truth":36 "We 
know that the Son of God has come and has given us 
understanding, to know him who is true."37 

God is Love 

218 In the course of its history, Israel was able to discover that 
God had only one reason to reveal himself to them, a single 
motive for choosing them from among all peoples as his special 
possession: his sheer gratuitous love.38 And thanks to the 
prophets Israel understood that it was again out of love that God 
never stopped saving them and pardoning their unfaithfulness 
and sins.39 

219 God's love for Israel is compared to a father's love for his 
son. His love for his people is stronger than a mother's for her 

children. God loves his 
people more than a 
bridegroom his beloved; his 
love will be victorious over 
even the worst infidelities and 
will extend to his most 
precious gift: "God so loved 
the world that he gave his 
only Son."40 

220 God's love is 
"everlasting":41 "For the 
mountains may depart and 
the hills be removed, but my 
steadfast love shall not depart 
from you."42 Through 
Jeremiah, God declares to his 
people, "I have loved you with an everlasting love; therefore I 
have continued my faithfulness to you."43 

221 But St. John goes even further when he affirms that "God is 
love":44 God's very being is love. By sending his only Son and the 
Spirit of Love in the fullness of time, God has revealed his 
innermost secret:45God himself is an eternal exchange of love, 
Father, Son and Holy Spirit, and he has destined us to share in 
that exchange. 

IV. THE IMPLICATIONS OF FAITH IN ONE GOD 

222 Believing in God, the only One, and loving him with all our 
being has enormous consequences for our whole life. 

223 It means coming to know God's greatness and majesty: "Behold, God 
is great, and we know him not."46 Therefore, we must "serve God 
first".47 

224 It means living in thanksgiving: if God is the only One, 
everything we are and have comes from him: "What have you 
that you did not receive?"48 "What shall I render to the LORD 
for all his bounty to me?"49 

225 It means knowing the unity and true dignity of all men: everyone is 
made in the image and likeness of God.50 

226 It means making good use of created things: faith in God, the only 
One, leads us to use everything that is not God only insofar as it 
brings us closer to him, and to detach ourselves from it insofar as 
it turns us away from him:  

My Lord and my God, take from me everything that distances me 
from you.My Lord and my God, give me everything that brings 
me closer to you.My Lord and my God, detach me from myself 
to give my all to you.51  

THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH 
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THE KID’S BULLETIN  

 

  



6 

 

ANNOUNCMENTS  

Easy * Fast * Secure 

www.ourladyofchaldeans.com 

http://www.OurLadyOfChaldeans.Com
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ANNOUNCMENTS  



8 

 

ADVERTISEMENT  
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ADVERTISEMENT 

 

 

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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