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ِ
اآلب َواالبْنِ َوالروحِ القدُ س ،يف هذا األ َح ِد الَّذي يَ ِل ِعيدَ ُحلولِ
تَ ْحت ِف ُل الكَنيس ُة بِعي ِد
الثالوث األقدَ ِسِ ،
ال ُروحِ القدُ ِس الَّذي يَقو ُد الكَنيسة ،بِأبْنائِ َها َوبَناتِها ،لِل ُدخو ِلِ ،ب ِنع َم ِة ال ِفدا ِء ،يف ال َحيا ِة اإلله َّية .إنَّ ُه ُد ٌ
خول يف
اآلب تُظَلِّلُ ُهمَ ،ونِع َم ُة اإلبْنِ ت ُ َق ِّد ُس ُهمَ ،و ُحلو ِل ال ُرو ِح ال ُق ُد ِس
ِاآلب َواإلبنِ َوال ُرو ِح الق ُدس .فَ َمحبَّ ُة ِ
شكَ ِة اإلت ِّحا ِد ب ِ
َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس،
الثالوث القدُّ ِ
ِاس ِم
َنيس ِة َوامل ُ ْؤمن َني َوأ ْعاملُها َوأ ْعاملُ ُهم تَ ْبدأ ب ْ
يَ ْجري فيهِم ِثا َر ال ِفداءَ .وت ُْصب ُِح َحيا ُة الك َ
َوتَ ْن َتهِي ِب َت ْمجِ ي ِده.
ّ
س الل ِه الواح ِد ِف ذاتِه:
إنَّ
الس املِ ْح َور ُِّي لِإلميانِ امل َ ِسي ِح ِّي َولِل َحيا ِة امل َ ِسيح َّيةُ .ه َو ِ ُّ
الثالوث األ ْقدّ ِس ُه َو ِ ُّ
وح الق ُد ُس ه َو اللهَ ،و ُرغ َم هذا ال و ُجو ُد لِثالث ِة آله ٍة إنَّ ا إل ٌه واحد” ،يَ ُ
قول
“اآلب ه َو الل ُه ،واإلب ُن ه َو الله ،وال ّر ُ
ُ
ري.
يس
أثناثيوس اإلسكَن َد ّ
ُ
الق ِّد ُ
ِواسطَ ِة ِقوانا ال َعقْل َّي ِة َو ْح ِدها أو ب ِ
الثالوث األق َد ِس ب ِ
ِ
ِواسط ِة امل َ ْن ِطق،
س
َم ْه َم حا َولْنا لَ ْن نَستطي ُع أ ْن نُ ْدر َِك ِ َّ
إنَ ا ال ُح ُّب ُه َو ْأس َه ُل ال َوسائِلِ لِ َمع ِر َف ِة َج ْو َه ِر الل ِهَ .ف َجو َه ُر الل ِه َم َح َّب ٌة أل َّن “اللهَ َمح َّبة” كَام يَ ُ
قول يو َح َّنا يف
رسال ِتهَ .معر َف ُة الل ِه ِه َي أنْ أ ِح ُّبهُ  ،فَاملَح َّب ُة ِه َي أنْ أ ْح َيا َع َمل ًّيا ما ُه َو اللهُ ِب َجو َه ِر ِه؛ بِال ُح ِّب أشار ُِك الل َه يف
َحقيق ِة ُو ُجو ِدهُ ،دو َن أ ْن أفْ َه َم فَ ْه ًم كا ِمالً َم ْع َنى ث ُالثِيَّة األقانيمِ يف اإلل ِه ِ
ِ
الثالوث ال بُدَّ أن يَ َت َّ
جل
الواحدُ .ح ُّب
ِ
الثالوث األقدَ س.
ِاس ِم
يف َح ِ
يات ال َي ْو ِم َّي ِة كَ ُم ْؤ ِمنٍ ا ْع َت َمدَ ب ْ
صتُ عا ِمالً ب ِْاس ِم ِه َو َعىل ِمثالِ ِه َولِ َم ْج ِد ِهَ ...وبِنتي َج ِة
ِاس ِم ِ
فَأنَا ال َِّذي ا ْع َت َمدْ ُت ب ْ
اآلب َواإل ْبنِ َوال ُّروحِ القدُ ِس ِ ْ
َنيس ِةِ ،ب ُرعاتِها َو ُم ْؤ ِمنيها امل ُ َع َّمدين ،رِسالتَهُ الخَالص َّية
هذا ال ُّدخُو ِل يف ال َحيا ِة اإللهيَّ ِة أ ْوك ََل ال َر ُّب يسو ُع إىل الك َ
سال
امل ُ َثلّث َة َوامل ُ َتكا ِملَة ،تِ َلك التي َسلَّ َمها لِتال ِم ِيذ ِه األ َح ِد َع َش الّذَين أ ْر َسلَ ُهم ِم َن ال َجبل ،كَام ق َرأنا يف إنجيلِ اإل ْر ِ ِّ
األسا ِر التي بابُها امل َ ْع ُموديَّة:
تقديس ال ُن ِ
ِكالم الل ِه“ :إ ْذ َهبوا َوتلْ ِمذوا ك َُّل األ َمم”َ ،و
ال َيوم :ال ِكراز ُة ب ِ
ُ
فوس بِن ْع َم ِة ْ
اآلب َواالبنِ َوال ُرو ِح الق ُدس”َ ،وتَدب ُري شُ ؤونِ املُؤْمن َني بِقا ِعدَ ِة امل َ َح َّبةَ “ :و َعلِّمو ُهم أ ْن يَحفظوا
“ َو َع ِّمدو ُهم ب ِْاسمِ ِ
يت ك َُّل ُسلطانٍ
ارسونَ رِسالَ َت ُهم ه ِذ ِه ب ُِسلطانٍ إلهي“ :ل َق ْد أُ ْع ِط ُ
ك َُّل ما أ ْو َصيْتُكُم به” (اآليتان  19و .)20إنَّ ُهم ُي ُ
السام ِء َو َعىل األ ْرض (اآلية .)18
يف َّ
أيُها األ ْخ َو ُة َواألخَوات ِ
األح َّباء ،يف ِ
الثالوث األق َد ِس بَ َد ِ
ِ
عيد
أت ال َك ِنيس ُة رِسالتَها امل ُثلّث َة بِإرسا ٍل إله ٍِّي ِم ْن فَمِ
امل َسي ِح ال َر ِّب ،بِق ْولِ ِه“ :إ ْذ َه ُبوا” َو”أنا َم َعك ُْم َ
طول األ َّي ِام إىل انْ ِقضا ِء الدَّ هْر”“ .هكذا ،فإنَّ رِسال َت َنا تَ َتج َّذ ُر يف
يسة ،ألنَّ اإل ْر َ
تأص ُل يف امل َ ْع ُموديّة” ...هذا ما َو َر َد
سال ال ِذي َع َّ َب َع ْنهُ يَسو ُع يف ال ِف ْصحِ يَ َّ
أبُ َّو ِة الل ِه َوأ ُمو َم ِة الكَ ِن َ
رسلونَ  :كنيس ُة املسيح
ناسب ِة اليَ ِ
سال العالَ ِم ّي َو ِه َي ِب ُع ْنوانُ ”:م َع َّمدون َو ُم َ
يف رسالَ ِة البابا ف َرنْسيس لِ ُم َ
وم اإل ْر ِ ِّ
يحي َمسؤُول َّي َة هذا اإل ْرسال” ،ألنَّها “رسال ٌة تَ ُُّسنا َع ْن
ُم ْر َسلَ ٌة يف العالَم”َ .و ِم َّم جا َء فيها أيْضً ا“ :يتح ّم ُل امل َ ِس ُّ
َكثَب :أنا رِسالَ ٌة عىل الدَّ وام؛ أن َْت رِسالَ ٌة عىل الدَّ وام؛ ك ُُّل ُم َع َّمدَ ة َوك ٌٌّل ُم َع َّمد ُه َو رِسالَ ٌة ...فك ُُّل وا ِح ٍد ِم َّنا ُه َو
رِسالَ ٌة يف العال َِم ألنَّهُ مثَر ُة ُح ِّب الله .ف َه ْل أ ْد ُرك َحقي َق ًة ،اليو َم ،قي َم َة هذ ِه ال ِّرسال َة وعظَ َمتَها يف َحيايت املسيحيَّة
َوأشْ َه َد لها؟
أشك َت َنا فيها بِامل َ ْع ُموديَّ ِة َوالدَّ َر ِ
جات
فالشُّ كْ ُر لكَ يا َر ّبَ .و ِم ْنكَ نَلت ِم ُس األمانَ َة َوااللْتزا َم به ِذ ِه ال ِّرسالَ ِة التي ْ َ
آلب َواال ْبنِ َوال ُروحِ القدُ ِس ،اآلنَ وإىل األ َبد.
امل ُ َقدَّ َسةَ .ف ُن ْن ِشدُ عىل الدوام ت َْس ِب َح َة امل َ ْج ِد لِ ِ
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نشيد البخور

نشيد الدخول
يحو َن َ
طر ْ
ع ْد ُتخ
ِيه ْل ِ
لحنْ :م ِ
ش ُ

لحن :باعوت مار يعقوب

س الثَال ِ
ُوث األَ ْرفَ ْع؟
َم ْن يَ ْستَق ِْص؟ َم ْن يَ ْحوِي ِ َّ
َر ُّب ال ُع ْمقِ وال ُعلْ ِو لِلْتَ ِ
حد ِيد ال يَخْضَ ْع!
آب والِـــــــ ُد األَ ْو َحـــــــــ ْد إِبــــــ ٌن بِـــكْـــ ٌر
ٌ
إِنْسانًا يُولَ ْد!
وح قُ ـ ْد ٌس بَ َرقْلِي ْط ُم ْك ِم ُل ال َو ْح ِي والْ ُجو ْد
ُر ٌ
ُس ـ ْب ـ َحــا َن الــلـ ِه يف الـطَـ ْبـعِ غ ْ ِ
َـــر الْ ـ َم ـ ْح ـ ُدو ْد
ث َـــــالُـــــوثُ األَقــــانِ
ــــيــــم َر ٌّب أَ ْو َحـــــــ ْد
ِ
البايا َم ْع ُبو ْد!
ِم ْل َء َ
مزمور القراءات
الجوق الثاني:

ـح والـ َ ْ
وح
ـم
ـسـ ِبــيـ ُ
ــــنَ ،والـــ ُر ْ
ـر ِنــيـ ْ
لـــآب ،اإلِ ْب ِ
أَ ْلـ َتـ ْ
ِ
وح!
يم َذ ِ
يف َت ْث ِل ِ
ات ا ْل َج ْوهَ ِر املَ ْــمــدُ ْ
يث األَ َقا ِن ْ

ــجــ ْد
ــســتَــ ْق َ
ــح ُ
ــى آ ًبـــا أَ ْم َ
يــا َم ْ
ــجــو ًبــا ال ُي ْ
وحــــ ْد
ــــحــــدُودًا إِ ْبـــنًـــا أَ َ
ــحــ ُبــو ًبــا ال َم ْ
يــا َم ْ
سا ال َحــ ّد
يــا َمـــ ْرهُ ـــو ًبـــا ُر ً
وحـــــا ُقـــد ًْســـا ِ ًّ
يـــا َثـــالـــو ًثـــا ال َيـــن َ
سا ُيــ ْعــ َبــ ْد
ْـــشـــقُّ ِ ًّ
آب والِـــــ ْد إِ ْبـــــنٌ َو ِاحــــــ ْد َمـــو ُلـــودٌ َحــقّ
ٌ
وح ُقــــد ٌْس هَ َّ
ــــل ،ا ْن ـ َب ـ َثــقْ
َـــن ُر ٌ
ِمـــنْ إِ ْثـــن ِ
آب َعـــ ْق ٌ
وح َص ٌ
ـــوت
ٌ
ـــل إِ ْبـــــنٌ ِكــ ْلــ َمــ ْه ُر ٌ
ْ
ـث والــتَــ ْو ِحــيــ ِد َر ٌّب ُمــط ـ َلــقْ
يف ال ـ َت ـ ْث ـ ِلــيـ ِ
ُ
ميـــــــان ُاأل ُّم الــ ِبــيــ َعــ ْه قـــد َحـــ َّد ْتـــ ُه
اإلِ
الـــعـــ ْلـــ ِو ِّيـــنَ َر َّد َد ْتـــــــ ُه
يـــس ُ
عَــــنْ َتـــ ْقـــ ِد ِ
ِ ٍّ
ثـــــالـــــوث َو َّحـــــ َد ْتـــــ ُه
يــــس
يف َتــــ ْقــــ ِد ٍ
ــجــ َد ْتــهُ!
الــعــ ْلــ ِوُ ،
يف أَ ْجــــــو ِاق ُ
ــق َم َّ
الــعــ ْم ِ

األول:
الجوق ّ

َ
وح!
ــــال:
ــــن ،والـــ ُر ْ
لـــآب ،اإلِ ْب ِ
ِ
إِهْ ـ ِت ـ ُفــوا يف األ َع ِ
وح!
َم ِّجدُ وا الـ َر َّب ال َع ِالَ :يا َذا ا ْل َج ْوهَ ِر ا ْل َم ْمدُ ْ

الجميع:

قراءات األسبوع
االثنين :أعمال الرسل  / 12-5/4يوحنا 8-1/15
الثلثاء :أعمال الرسل  / 22-13/4يوحنا 14–9/15
1األربعاء :أعمال الرسل  / 31-23/4يوحنا 17 –15/15

َر ِّب ،يــا َمـــ ْن تَـ َق ـبَّـ ْـل ِقــ ْد ًمــا ِخــ ْد َمــ َة األَبْــــرا ْر
واس ـتَ ـ ِج ـ ْبــنــا كـــاألَبْـــرا ْر
يــا َحـــ ُنـــونُ ،تَــقَــ َّب ْ
ــل ْ

الخميس  :أعمال الرسل  / 11-1/5يوحنا 21–18/15
الجمعة :أعمال الرسل 21–12/5أ  /يوحنا 27 –22/15
السبت :أعمال الرسل  21/5ب / 33-يوحنا 4-1/16

ل َ
كم ُك َّ
ع ُ
َ
ام
األ َّي ِ
وها َأ َنا َم َ
2
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الس ،لِئَالَّ تَكُونُوا ُحك ََم َء يف
يا إِخ َويت ،ال أُرِي ُد أَ ْن تَ ْج َهلُوا هذَا ِ ّ
سائِيل ،إِ َل
ُع ُيونِ أَنْف ُِسكُم ،وه َو أَ َّن التَ َصل َُّب أَ َص َ
اب ِق ْس ًم ِم ْن بَني إِ ْ َ
سائِيل ،ك ََم ُه َو
أَ ْن يُ ْؤ ِم َن األُ َم ُم ِبأَكْ َملِهِم .وه َكذَا يَ ْخل ُُص َجمي ُع بَ ِني إِ ْ َ
َم ْكتُوبِ “ :م ْن ِص ْه ُيو َن يَأْيت امل ُ ْن ِقذ ،ويَ ُر ُّد ال ُك ْف َر َع ْن يَ ْعقُوب؛ وهذَا
ُه َو َع ْه ِدي َم َع ُهمِ ،ح َني أُز ُِيل َخطَايَا ُهم” .فَ ُهم ِم ْن ِج َه ِة ا ِإلنْجِيلِ
أَ ْع َدا ٌء ِم ْن أَ ْجلِكُم ،أَ َّما ِم ْن ِج َه ِة ا ْخ ِت َيا ِر الله ،فَ ُهم أَ ِح َّبا ُء ِم ْن أَ ْجلِ
اآلبَاء؛ ألَ َّن الل َه ال يَ َ َتا َج ُع أَبَ ًدا َع ْن َم َوا ِه ِب ِه و َد ْع َوتِ ِه .فك ََم َع َص ْيتُ ُم الل َه
أَنْتُم يف َما َم َضَ ،و ُر ِح ْمتُ ُم اآل َن ِم ْن َج َّرا ِء ُع ْص َيانِهِم ،كَذلِ َك ُه ُم اآل َن
َع َصوا الل َه ِم ْن أَ ْجلِ َر ْح َم ِتكُم ،لِ َك يُ ْر َح ُموا اآل َن ُهم أَيْ ًضا؛ ألَ َّن الل َه
قَ ْد َح َب َس َج ِمي َع ال َن ِ
اس يف ال ُع ْص َيان ،لِ َك يَ ْر َح َم ال َجميع .فَ َيا لَ ُع ْم ِق
ِغ َنى الل ِه َو ِح ْك َم ِت ِه و َم ْع ِرفَ ِت ِه! َما أَبْ َع َد أَ ْحكَا َم ُه َعنِ ا ِإل ْد َراك ،وطُ ُرقَ ُه
قصاء! فَ َم ْن َع َر َف ِف ْك َر ال َر ّب؟ أَو َم ْن َصا َر لَ ُه ُم ِش ًريا؟ أَو َم ْن
االس ِت َ
َعنِ ْ
أَقْ َر َض ُه شَ ْيئًا ف َ َُي َّد ُه الل ُه إِلَ ْيه؟ ألَ َّن ك َُّل َش ٍء ِم ْن ُه َو ِب ِه َوإِلَ ْيه .لَ ُه امل َ ْج ُد
إِىل ال ُد ُهور .آمني.
ِيح لل ِه ِ
دائًا.
والتَسب ُ
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َ
ش ف َذ َه ُبوا إِىل ال َج ِليل،
قال متَّى ال َر ُسول :أَ َّما التَال ِمي ُذ األَ َح َد َع َ َ
إِىل ال َجبَلِ َحيثُ أَ َم َر ُهم يَ ُسوع .ول ََّم َرأَو ُه َس َج ُدوا لَ ُهِ ،ب َرغ ِْم أَنَّ ُهم شَ كُّوا.
الس َم ِء و َعىل
ف َدنَا يَ ُسو ُع وكَلَّ َم ُهم قَائِالً“ :لَ َق ْد أُ ْع ِط ُ
يت ك َُّل ُسلْطَانٍ يف َ
األَ ْرض .إِ ْذ َه ُبوا إِذًا فَتَلْ ِمذُوا ك َُّل األُ َمم ،و َع ِّم ُدو ُهم ب ِْاس ِم ِ
اآلب واالبْنِ
وال ُرو ِح ال ُق ُدس ،و َعلِّ ُمو ُهم أَ ْن يَ ْح َفظُوا ك َُّل َما أَ ْو َص ْيتُكُم ِب ِه .و َها أَنَا
َم َعكُم ك َُّل األَيَّ ِام إِىل نِ َهايَ ِة ال َعالَم”.
حقًّا واألما ُن لجميعكم.

التذكارات
-1أيُّها الثالوثُ
األقدس ،أب ِع ْد عن
ُ
املسؤول َني .املدن ّيني والعسكريِّني
كل ٍ
كل ضغينة،
حقدَّ ،
كل كربياءَّ ،
َّ
كل ما ميلكو َن هو
ليتذكَّروا أ َّن َّ
َ
منك ،ام َن ْح ُهم قل ًبا ُمح ًّبا يسعى
ِ
متجيد َك.
دو ًما إىل
رب.
نسأَل َُك يا ّ
ـدس يا َمن
 -2أيُّها الثالوثُ األقـ ُ
كل سلطانٍ يف السامء
أعطى االب َن َّ
وعىل األرض بشفاع ِة مري َم سلطان ِة
السامء واألرض ،ث ِّبت عائالتِنا
ِ
ضحي
برباط الوحد ِة واملح َّبة فتُ َ
عىل مثا ِل األرس ِة اإلله َّية يف متاس ِكها
وتضام ِنها.
رب.
نسأَل َُك يا ّ
نصل مــع قــداس ـ ِة البابا
ِّ - -3
فرنسيس من أجلِ الكهن ِة يف العامل
كلِّه ،ليك يلتزموا بتضامنٍ ف َّعا ٍل مع
ِ
الناس األك َرث فق ًرا وعوزًا ،من خال ِل
رصان ِتهم وتواض ِعهم ،فيس َعوا
ق ـ ْد َر طاق ِتهم إىل إيجا ِد السبلِ
للمساعد ِة وم ِّد ِيد العون.
رب.
نسأَل َُك يا ّ
 -4نذكر يا رب كل من له تعب
علينا وعىل رعيتنا إهدن  -زغرتا
وأوقافها وفقرائها .نذكر َم ْن تُق ّدم
عنهم هذه الذبيحة ،ومن ق ّدمت
النرشة هذا األسبوع لراحة نفس
املرحومة ليىل بطرس املرصي زوجة
مرسال الخوري فرنسيس ميني.
رب.
نسأَل َُك يا ّ
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نشيد الكسر والرفعة

رب
و َّحدت يا ّ
ِناســوتِناَ ،ونَ ُاســوتَنا بِال ُهوتِ َكَ ،حيات ََك بِ َوتِناَ ،و َموتَنا بِحياتِ َك،
َو َّحدتَ يَا َر ُّب ،ال ُهوت ََك ب ُ
أَ َخـ ْذتَ َمــا لَنا َو َو َهبْتَ َنا َما لَـ َـك ،لِتُ ْح ِييَنا وتُ َخل َِّصناَ ،لك املج ُد إِىل األَبَ ْد.
نشيد المناولة

عساكر السامء
السام ُمحيطَ ٌة َم َعنا ،مبائِ َد ِة املذبَح،
َعساكِ ُر َّ
تُزيِّ ُح أرسا َر ال َح َملِ الذي قُ ّدا َمنا يُذبح،
فَلْ َنتَ َق َّد ْم َونتناولْ ُه ،عن إمثِنا يَصفَح .هللويا.
السا ِمي
أَيُّ َها الجِ ْس ُم َّ
نــــت لــلــرو ِح قــوتْ
الــســا ِمــي أَ َ
ِــســ ُم َّ
أَيُّــهــا الْــج ْ
رب املـــلـــكـــوتْ ()2
زا َد فــيــك ُهــيــامــي يـــا َّ
ــــت الـــعـــاملـــ ْن
َّــــص َ
يــــا حـــمـــاً وديــــ ًعــــا َخــــل ْ
فَـــ َديْـــتَـــ َنـــا جــمــي ـ ًعــا بــــ َد ِم َ
ــــك الـــثـــمـــ ْن()2
كُـــــ ْن زا َدنـــــــا األَخـــــــ َر يف ســـاعـــ ِة الْـــمـــاتْ
الــــــرو َر وعــســكَــ َر اآلفــــــاتْ ()2
أَبـــ ِعـــ ْد عــ َّنــا
ُّ

وح َي ْج َم ُع َنا
أَل ُر ُ
وح يَ ْج َم ُع َنا َهلِلُويا
أَل ُر ُ

وح يَ ْج َعلُنا أَبْ َنا َء اللهْ .
أَل ُر ُ

لَـــــ ْوال املـــــا ُء مـــا َصـــــا َر الـــط ِ
َـــحـــ ُن ُخـــبْـــ ًزا
وح مــا أَ ْصــ َبــ ْحــ َنــا ُســكْــ َنــى الــل ـ ْه.
لَــــ ْوال الـــــ ُر ُ
ِ
الــــــر ُاج نـــو ًرا
يـــت مـــا أَ ْعـــطـــى
لَـــــ ْوال الـــ َز ُ
وح مـــا فَـــرشْ ـــنـــا نُــــــو َر الـــلـــ ْه.
لَــــــ ْوال الـــــــ ُر ُ
ْـــب َحــ ًّيــا
ـــب َمــــا كَــــــا َن الـــقَـــل ُ
لَــــــ ْوال الـــ ُح ُّ
ـــــب ال ــلــ ْه.
لَـــــ ْوال الـــــــ ُر ُ
وح مـــا َعـــ َرفْـــ َنـــا ُح َّ
وب للمدع ّوين
طُ َ
ــــوب لِــلــ َمــد ُعــويِّــ َن إىل َولــيــ َمــ ِة ال ـ َح ـ َمــل.
طُ َ
ظيم.
َه ـلُ ـ ُّمــوا تَــ َعــالَــوا إِىل َعــشَ ــا ِء الــل ـ ِه ال َع ْ
ــــوب لِــلــ َمــد ُعــويِّــ َن إىل َولــيــ َمــ ِة ال ـ َح ـ َمــل.
طُ َ

يــا يــســو ُع الـــــ َر ُؤ ُ
اللطيف
وف يــا ابْـــ َن الــعــذراء
ْ
الـــرب ال َع ُ
ضعيف()2
طوف فــار َح ـ ْم َعــب ـ ًدا
نـــت
ْ
أَ َ
ُّ

َـــاف ال يَــ ْنــتَــهِــيِ ،قـــط ُ
أَلـــ ِقـــط ُ
َـــاف الــ َحــ َيــاة.
َو ِ
ـــصـــا ُد املَــ َحــ َّبــة.
الـــحـــصـــا ُد ال يَــ ْنــتَــهــيِ ،ح َ
ــــال ال تَــ ْنــتَــهــيِ ،غ ُ
َوالــــ ِغ ُ
ـــــال الـــ َر ْحـــ َمـــة.

صالة الشكران

س َم ِ
تَـ َعـ َ
ــديًّــا،
ـال اغ ِْسلني فَـأُ ْصـ ِبــح نَ ِق ًّيا ،نَ ْب ًعا َ ْ
الـــســـام،
ـــــب ُمـــ َحـــ َّمـــلـــ ًة ِحـــ ْنـــطَـــ َة َ
َمـــــ َراكِ َ
السالم.
إِىل َم ِ
ـــوان الجِيا ِع امل َ ـ ْه ـ ُجــو َرةِ ،ح ْنطَ َة َ
وال ِمــ ْن فَ ـ ْيـ ِ
ـض امل َـ َحـ َّبــة.
ــب كــالــ َد ِ
َد ْعــ ِنــي أَتْــ َع ُ

اآلب الخالِق ،من أجلِ َس َهر َِك
نشك ُر َك أيُّها ُ
الدائم علينا .نشك ُر َك أيُّها االبن ،ألنَّك األم ُني
ِ
اآلب من أجلِ
خالص
عىل
تحقيق تدبريِ ِ
ِ
اإلنسان.
الحق
روح ِّ
وح القدس ،يا َ
نشك ُر َك أيُّها ال ّر ُ
واملعرف ِة والحكمة ،ألنَّك تحنو علينا وتقبلُنا
كام نح ُن لتُ َح ِّو َل ضعفَنا إىل طاق ٍة وعطا ٍء
ـب .لك الشك ُر والسجو ُد عىل عملِك
وحـ ّ
وكل
اآلب واالبنِ  ،اآلن َّ
الخفي
والدائم مع ِ
ِ
ِّ
آنٍ وإىل األبد .آمني.

نشيد الختام

ـت صاليت
ـك رفــعـ ُ
رب األَكْــــوانِ إِلــيـ َ
َ
حنانك يــا َّ
ف معنى حيايت
ر ُ
أنــا إِن أَحــيــا فــبــاإلِميــانِ ُيـــ ِّ
َــا يل ِس َ
ــدائ
جيب نِ ِ
إِلــهــي إِن أَد ُعـــو ف َ
ـــواك ُم ٌ
ْــقــال ف ِ
َـــي بِـــر َِض َ
ـــاك َعـــ َز ِائ
َو ِحــــ َن أَنُــــو ُء بِــأَث ِ
ــــال لَــ َديْ َ
رجــائ
ُــــل
ــك َوك َّ
طَــ َر ْح ُ
ِ
ــنــاي وآ َم ِ
ــت ُم َ
ـات.
فَــأَنْ َ
ــــآل لــديـ َـك وفــيـ َـك نَــجـ ِ
ــت َمــــا ِذي و َم ِ
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كلمة البابا فرنسيس

تمجد اهلل في قديسيه

ّ
يحث على
اليوم العالمي للمهاجر :البابا
البدء بالعمل

“تغذية التعاطف ،البدء مبارشة بالعمل ألجل التخفيف
عن اآلخر ومعالجته وإنقاذه” :هذا هو تشجيع البابا
العاملي للمهاجرين والالجئني الخامس
فرنسيس يف اليوم
ّ
بعد املئة.
وملناسبة هذا اليوم ،أصدر األب األقدس رسالة ن ُِش
محتواها يف  27أيار  ،2019حذّر فيها من “الرتاجع
األخالقي الذي يته ّددنا إن تابعنا مسريتنا يف ثقافة
ّ
الرفض” ،داع ًيا إىل “إيجاد بعض األبعاد الرضوريّة لوجودنا
املسيحي وإلنسان ّيتنا” ،ومؤكِّ ًدا أنّنا “نكرب جمي ًعا” إن
ّ
اعت َنينا باملهاجرين.
و ِمن أبرز ما قاله البابا أيضً ا يف رسالته امل ُعنونة “ال يتعلّق
األمر فقط باملهاجرين”“ :يف عامل يزداد انتقائ ّية وظ ًُلم
حيال امل ُب َعدين يو ًما بعد يوم ،إ ّن قض ّية املهاجرين تعنينا
جمي ًعا ،وتعني حارض ومستقبل العائلة البرشيّة…
يتعلّق األمر بوضع األخريين يف املكان األ ّول ،أل ّن ِشعار
املسيحي هو “األخريون أ ّوالً” وليس “أنا أ ّوالً واآلخرون
ّ
من بعدي””.
ينس البابا حثّ الجميع عىل “التح ّرر ِمن اإلقصاء و ِمن
ومل َ
ليحل التعاطف مكانها”.
الالمباالة و ِمن ثقافة النفاياتّ ،
سوا منبني العيلة
الغفران أمر حيوي لصحتنا

ال توجد أرسة مثالية ،وال يوجد لدينا آباء وأمهات كاملني،
نحن لسنا مثاليني ،نحن ال نتزوج بالشخص املثايل وليس
لدينا أطفال مثاليني ،لدينا شكاوى من بعضنا البعض.
وقد شعرنا بخيبة أمل نحو بعضنا البعض ولذلك ال
يوجد زواج صحي أو أرسة صحية دون مامرسة الغفران،
فالغفران أمر حيوي لصحتنا العاطفية وبقائنا الروحي
وبدونه تصبح األرسة مرس ًحا للرصاع ومعقالً للمظامل،
بدونه تصبح األرسة مريضة .الغفران هو تعقيم النفس
وتنظيف العقل وتحرير القلب.

مار لويس
غونزاغا
 21حزيران

ُولِ َد يف إيطاليا سنة  .1568إختار أن يدخل
الرهبانية اليسوعية سنة  1584رغم
معارضة أبيه الذي كان يريد له مستقبالً
آخرَ .و َع َظ الطالب وخ َد َم املرىض بالطاعون
فأصيب بالوباء .تويف وهو بعمر  23سنة.
إمتاز بتواضعه ومحبته وغريته عىل حيا ٍة
مسيحية للطالب والشبيبة .أعلنته الكنيسة
شفي ًعا للشبيبة.

قراءة أيقونة
أحد الثالوث األقدس

أيقونة الثالوث :صورة اآلب
معب عنها بظهور يد الخالق
ّ
الــذي سمعنا صوته ومل نره
املتجسد
إالّ بصورة اإلبــن
ّ
الــذي افتدانا عىل الصليب.
فمعب عنه باألشكال
أ ّما الروح ّ
والرموز التي حملها لنا التقليد
املسيحي .كل ذلك ضمن دائرة
واحدة حدودها الالنهاية.

#ليش أل؟
وعمدوهم باسم اآلب
“تلمذوا جميع األمــم،
ّ
واالبن والروح القدس”

ملّا بستحي بإمياين ،وبصلّب إيدي عوجهي باملخفي .ملّا بخاف قول
الحق وما بعيش بحسب القيم واألخالق املسيح ّية ،بيجي كالم
الرب يقيل “اذهب وتلمذ” .دعوة من الرب إليل إنو كون عم
وبش بأعاميل.
بعيش إمياين بوضوح قدام الكل ّ
مقصدي رح يكون إنو افتخر إين مسيحي ،وعيش إمياين بصدق
وبش اآلخرين البعاد عن الله من خالل أعاميل.
ووضوحّ ،
#ليش_أل؟
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من العبودية إلى الكهنوت :األب أوغسطس تولتون على درب القداسة

يربز اسم أوغسطس تولتون ضمن قامئة املراسيم الثامنية
للفضائل البطولية التي أقرها البابا فرنسيس مؤخ ًرا،
ويرجع ذلك جزئ ًيا ألنه األمرييك الوحيد ،لكن يف الغالب
كونه عندما نال السيامة الكهنوتية عام  ،1886كان أول
كاهن كاثولييك أبريش يف الواليات املتحدة ،معروف بشكل
علني بأنه أسود ،من أصل إفريقي.
ولد عبدًا ُ :ولد املك ّرم أوغسطس تولتون لعائلة من العبيد
يف ميسوري ،عام  .1854انخرط يف مسريته نحو الكهنوت
يف روما ،وتم سيامته يف بازيليك القديس يوحنا الالتراين
عام  1886عندما كان يبلغ من العمر  31عا ًما .عاد إىل الواليات املتحدة بعد فرتة وجيزة حيث خدم مجتمع السود،
وبشكل خاص يف شيكاغو.
«األب الطيب غوس»  :اشتهر األب أوغسطس تولتون مبواهبه املوسيقية ،التي تضمنت موهبة العزف عىل األكورديون
وصوت غنايئ جميل« ،األب الطيب غوس» ،كام كان ُيطلق عليه ،أصبح معرو ًفا بشكل رسيع ببالغة عظاته ،بحيث تشري
املقاالت اإلخبارية املحلية التي عارصته بأنه كان «متحد ًثا بطالقة ورشاقة» عىل وجه التحديد.
تويف جراء رضبة شمس :شهدت مدينة شيكاغو عام  1897موجة حر استثنائية .وكث ًريا ما تع ّرض األب تولتون لنوبات
مرض وتعب .يف  8حزيران ،انهار الكاهن وتويف جراء رضبة شمس .كان عمره  43سنة .وقد افتتحت أبرشية شيكاغو
قضية تقدسيه عام  .2010ومنح لقب «خادم الله» عام  .2012ويف  12حزيران  ،2019و ّقع البابا فرنسيس عىل مرسوم
اعرتاف الكنيسة بـ»فضائله البطولية» ،ليضعه عىل طريق القداسة يف نهاية املطاف.

وثيقة فاتيكانية حول الجندر :نعم للحوار حول الدراسات ،ال لإليديولوجية

هدف الوثيقة “ َذ َك ًرا َو ُأ ْن َثى َخ َل َق ُهم .من أجل درب حوار حول مسألة الجندر
يف الرتبية” هو أن يعضد الذين يلتزمون يف تربية األجيال الجديدة عىل
مواجهة املسائل التي ُتناقش اليوم حول الجنس يف ضوء أفق أوسع للرتبية
موجهة بشكل خاص إىل الجامعات الرتبوية للمدارس
عىل الحب .وهي ّ
الكاثوليكية وإىل الذين تحركهم رؤية مسيحية ويعملون يف مدارس أخرى،
إىل األهل والتالميذ وإمنا ً
أيضا إىل األساقفة والكهنة واملك ّرسني والحركات
الكنسية ومنظامت املؤمنني .وقد أعد هذه الوثيقة مجمع الرتبية الكاثوليكية الذي يتحدّث عن “حالة طوارئ تربوية”
السيام حول مواضيع العاطفة والجنس إزاء التحدي الذي ينتج من األشكال العديدة إليديولوجية تس ّمى الجندر وترفض
املبادلة واالختالفات بني الرجل واملرأة التي ُتعترب كنتائج بسيطة لتأثري تاريخي وثقايف .إيديولوجية تلهم مشاريع تربوية
وتوجهات ترشيعية تعزز هوية شخص ّية وحميمية عاطفية مج ّردة من االختالف البيولوجي بني الذكر واألنثى .هذا هو
ّ
اإلطار الذي تأيت فيه الوثيقة التي صدرت منذ ايام التي تريد أن تعزز منهج ّية تتمحور حول ثالثة مواقف :اإلصغاء

تساعية وعيد القديس يوحنا المعمدان

كنيسة مار يوحنا املعمدان:
حتى  22حزيران:
صباحا و 6:00مسا ًء :قداس وزياح
ً 11:15 – 7:00

#عمادة_مباركة

* أريانا رامز انطوان معوض

ليلة العيد  23حزيران:
صباحا :قداس
ً 11:00 – 9:00 – 7:00
 6:00مسا ًء :قداس

#ألف_مبروك

يوم العيد  24حزيران:
صباحا و 6:00مساء :قداس
ً 11:15 – 7:00

* بول منصور اسكندر والكسندريا طانيوس الدبس
* جورج يوسف غالب وريتا جوزف يوسف

تساعية وعيد القديسين بطرس وبولس

كنيسة مار بطرس وبولس  -إهدن:
من األربعاء  19حزيران :2019
صباحا و 7:00مسا ًء :قداس
ً 7:00

 #المسيح_قام

ليلة العيد الجمعة  28حزيران:
صباحا 5:30 ،و 7:00مسا ًء :قداس
ً 7:00
نهار العيد السبت  29حزيران:
صباحا و 7:00مسا ًء :قداس
 10:00 ،8:30 ،7:00وً 11:30

* سليم توفيق نقوال
* جوزيف بطرس سيده
* تراز رومانوس الجر الدويهي (أم نبيل)
أرملة املرحوم يوسف أمني معوض
* جوزفني مخائيل الحايك

#آية_وزوادة

«الله محبة ،ومن يثبت يف املحبة،
يثبت يف الله والله فيه» (1يو )16/4
عاش كاهن خربة مع األمل ،فسألوه :ماذا تع ّلمت من األمل؟ أجابهم:
األمل صديق الصمت ،والصمت صديق الصالة ،والصالة صديقة اإلميان،
واإلميان صديق الرجاء ،والرجاء صديق املحبة ،واملحبة صديقة الله،
ال بل املحبة هي الله ذاته.
		

العربةِ :ل َن ِعش آالمنا بفرح ونحمل صليب الرب لن َِصل إىل مجد القيامة ،آمني.

لجنة النشرة

يمين  -الخوري حنا عبود  -اإلكليريكي أنطونيو الدويهي  -اإلعالمية كالريا الدويهي معوض
الخوري سليمان ّ
السيدة أليسار المكاري معوض  -السيدة ملكة طنوس الطحش

طباعة

مطبعة القارح ٠٦/٦٦٥٧٨٦

تصميم

اآلنسة ميرا تادروس
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برنامج القداسات في كنائس زغرتا

Play store
أخوية
الثالثاء
الحبل بال دنس
05:00 p.m.
سيدة زغرتا

04:30 p.m.

أخوية
مار يوسف
مار يوسف

08:30 p.m.

ساعة السجود
سيدة زغرتا

األربعاء

 سيدة زغرتا :ابتدا ًء من الجمعة  21حزيران:صباحا
االثنني – السبتً 6:30 :
صباحا –  5:30مسا ًء:
الثالثاء  25حزيرانً 6:30 :
قداس أخوية الحبل بها بال دنس
 مار يوحنا املعمدان :من  25حتى  29حزيران:صباحا  6:00 -مساء
ً 7:00
 مار يوسف حتى األحد  30حزيران:صباحا –  5:00مسا ًء
االثنني – السبتً 7:00 :
صباحا –  5:00مسا ًء
األحدً 9:30 – 7:00 :
 مار مارون:صباحا
االثنني – السبتً 7:30 :
صباحا –  6:00مسا ًء
األحدً 10:00 – 7:30 :
(حتى األحد  23حزيران)
برنامج القداس في كنيسة سيدة الحصن – إهدن

الخميس

الجمعة

أخوية
قلب يسوع
مار يوحنا
المعمدان

05:30 p.m.

08:00 p.m.

حركة التجدد
بالروح القدس
مار مارون

08:00 p.m.

جماعة الحياة
بالروح القدس
مار يوسف

الجمعة

صباحا ابتدا ًء من األحد  30حزيران.
كل أحد ً 11:00
احتفاالت عيد القربان األقدس
الخميس  20حزيران

كنيسة سيدة زغرتا:
 5:30مسا ًء :قداس يليه صمد القربان
 8:30مسا ًء :ساعة سجود تختم بالتطواف.
كنيسة مار يوحنا:
صباحا حتى  6:00مسا ًء صمد القربان.
من ً 7:00
 6:00مسا ًء القداس اإللهي ،زياح والتطواف مع تجديد نذور
أعضاء جمعية أصدقاء القربان.

سيدة زغرتا
07:00am
09:00am
10:30am

مار يوحنا المعمدان
07:00am
09:00am
11:00am
06:00pm

مار يوسف
07:00am
09:30am
05:00pm

مار مارون
07:30am
10:00am
06:00pm

سيدة زغرتا

خلوة روحية مع جماعة الحياة بالروح القدس

الجمعة

الجمعة والسبت  21و 22حزيران 2019
يف دير مار يعقوب – كرم سدّة
لالستفسار وتأكيد الحجز االتصال عىل الرقم:
71/729974 – 76/524512

ص
لو
ا
تو
ل
ق

حفل توقيع كتاب “المطران جرجس عبيد اإلهدني”
للمونسنيور إسطفان فرنجية

اء
ا
ت

الجمعة  21حزيران  2019الساعة السابعة مسا ًء
يف قاعة الشهيد ميشال حنا اسكندر يف مستشفى سيدة زغرتا
الجامعي.

(المستشفى)
08:00am

مار بطرس
9:00am

مار جرجس
11:30am
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