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ل ُِن ِّ
صل األبانا والسالم ل َِم ْن ُق ّدمت ال َّنشرة
لراحة نفسه المرحوم
سركيس جميل زخيا الدويهي
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“خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها”...
هذا األحد هو أحد تجديد البيعة ويسوع كان يف أورشليم يف عيد التجديد
ولكن كالمه مع اليهود ّ
يدل عىل أ ّن التجديد هو فقط عىل مستوى الحجر
وليس عىل مستوى عقولهم وقلوبهم أي عىل مستوى الداخل.

كلمة الكاهن

إ ّن التج ّدد يبدأ باالستعداد لإلصغاء لكلمة الله يف جميع تفاصيل حياتنا وأن
نتعلّم أن نقرأ األحداث بأعني اإلميان .فاليهود مل يتعلّموا من األحداث التي
حدثت معهم يف مرص وبابل ...وكان الرب ينقذهم منها ومن ثم يعودوا
للعبودية يف نفوسهم وأفكارهم.
وبعد سامع الكلمة هناك متييز حيث نستطيع أن نقوم بالخيارات األساسية يف
كل الخيارات والتجارب التي تبعدنا عن أن نتج ّدد بالرب.
حياتنا ويك نتخطّى ّ
وأخ ًريا عيش كلمة الله التي أصغينا إليها وم ّيزنا ما هي إرادة الله .فإذا أردنا أن
نتج ّدد يجب أن نبتعد عن الكسل يف حياتنا الروحية واملخاطرة للقيام بخيار ما
يف حياتنا بنور هذه الكلمة وأنوار الروح الذي يساعدنا عىل التمييز والعيش.
إخويت ،أخوايت األحباء،
الرب يدعونا التباعه ولسامع كلمته فال ننتظر أن نكون كاملني وال نخاف من
محدوديتنا ومن خطايانا ،إنّ ا يجب أن نقبل صوت الله بقلب مفتوح وعقل
مستنري بالروح القدس .فالقديس بولس يقول“ :ال تتش ّبهوا بهذه الدنيا ،بل
تح ّولوا بتج ّدد عقولكم لتتبيّنوا ما هي مشيئة الله ،أي ما هو صالح وما هو
مريض وما هو كامل” (رو.)2/12
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نشيد البخور

يحو َن َط ِري ْه ْل ِع ْد ُت ْخ
لحنْ :م ِش ُ

لحن البخورُ :طو َب ْي ْك ِع ْد ُتو

ــــداس
ــح األَ ْق
ْ
هَ ـ َّيــا َنــزْهُ ــو ِبــا ْل ـ َن ـ َقــا ْء َحـــ ْو َل َمــ ْذ َب ِ
َحــيـ ُ
ـاهــنُ مــا َب ْ َ
ـاس
ـسـ ُـمــو الــكـ ِ
ـــن الــل ـ ِه والــنـ ْ
ـث َيـ ْ
َ
ـــــربـــــان َ
ــــعــــ ُه
َيـــ ْلـــ َقـــى ُق
ــــب َيــــ ْر َف ُ
الــــشــــ ْع ِ
لِ ْل َسام ال َع ْل َيا ْء
ـخ ـ َفــا ْء َيـ ْـأ ِتــي ـ ِه ِم ْ
وح ِبــا ْلـ َ
ـــل َء األَ ْضــــ َوا ْء
َي ـد ُْعــو الـــ ُر َ
س ُقـــ ْر ْ
ـــاس وا ْل ُ
بـــان
ُيــــ َقــــد ُِّس الـــ َك ْ
ـــخـــ ْبـــ َز ِ َّ
ـــون و َيـــ ْقـــ َبـــ ُل ْ
ـــاطـــ ُئ ْ
َيــــ ْد ُنــــو ِمـــنْـــ ُه َ
ـــون
الـــخ ِ
ِج ْس ًمَ ،د ًّما لِ ُلغ ْفر ْان!

ْ
ــــــــان
ـــيـــســـ َة ا ِإل َمي
ــــــك يــــا َكـــ ِن
ُط
َ
ـــــــوب لَ ِ
َ
ــك أَ ْع َ
ِخ ِّ
ــــاك ُخـــ ْبـــزًا َطــ ِّيــ ًبــا ُقـــ ْر َب ْ
ـــان
ــــط ِ
ــطــيــ ُب ِ
ــاك َخــ ْمــ َر ًة ُتـــ ْر ِوي ال َع ْط َش ْان
ــك أَ ْســ َق ِ
يف ُعــ ْر ِس ِ
ــخــ ْمــ َر ْ َ
أَ ُ
لــخــ ْبــ َز ُك ـ ِلــي ـ ِه َنـــا ْر َوا ْل َ
وح
اش ِبـــيـــ ِه ُر ْ
ــــي ِخـــ ْد َر األَ ْنـــ َوا ْر
وح َواد ُْخ ِ
ِبــا ْلـ َنــا ِر ا ْزد َِان والـــ ُر ْ

ْس َقـــ ْد َشــ َّيـ َد الــ َهــيـ َكـَ َ
ُ
ـلـيـامن
ـل ُس
فـي الق ُــد ِ
نــت ِفــيـ ِه أَظــ َهـ ْر َت َو ْجـــ َه َ
ـك يـا َرحـ َم ُ
أَ َ
ـــان
ــم ا ْبـــــ ِن َ
وهـا أَ َ
ــــك
نت ت ُــع ْـ ِ
ــس َ
ـطــيــنــا جـِ ْ
ــحــيـــيــنــا
ق ُـــوتـــًــا ُي ْ
ـســنـا
قـَــد ِّْســنـا َو َجــــ ِّددْنـا ُر َ
وح الــق ُــد ِ
ْس أَلـبـِ ْ
َو ْاجـــ َعـــلـنــــا َ
ـب الـط َّـ ِاهـ ْر
الـح ِّ
ـسـ ِكـنَ ُ
لـك َم ْ
َ
َ
ـــــبــــون
ــخــتـارون َيــــطــــل ُـ
َيــأتــيــ ِه ا ُمل
ن ُــو َر َو ْجـ ِه َ
ـاهــ ْر !
ــك الـ َب ِ

َشـــ َّهـــى نـَـفـســي َح ْ
ـشـدُ َجـ ْم ِـع الـ َمـد ُْعـ ِّويـنْ
فــي َولِــيــ َمــ ِة ُعـــ ْر ِس بـِــيـ َع ِة الـفـا ِدي األَمــيـنْ :
ـل األَط َها ْر ُّ
الـشـ َهـدَاَ ،جـ ْو ِق األَ ْبــرا ْر
األَنـبـيـا ،الـ ُّر ْس ِ
ـجـيـب
ـح ال َّر ِّب الـ َع
ْ
الـص ْ
ـعـمود َّيـ ْه َو َّ
الـ َم ُ
ـلـيـب َمذ َب ِ
ـــم َوالــــ َّد ْم ِســ ُّر الـغ ُـفـ َر ِان األَ ْعــظـَ ْم
فـَوقـَـ ُه الـجـِ ْس ُ
ـنـيـسـتـَ ْ
ـك
أَ ِّمــــــــنْ  ،يـــــــــا َر ّب فــي األَ ْر ِض كـَ َ
الح ّب ثـَـ ِّب ْ
ـت ِفــيـهــا َو ْحــدَتـَـــَ ْك
َو ْاسـك ُـ ْب ِفيها فـَ ْي َض ُ
ــشــيــ َئــتـَ ْ
أَ ْر ِس ْ
ــل ُر ْعـيـانـًا هـا ِديــنْ ُيــ ْر ُض َ
ـك
ــون َم ِ
َو ْاجــ َم ْع َشـ ْم َ
ـل املؤ ِمـ ِنـيـنْ َبــل ِّـغــ ُه ْـ دَا َر ُ
الـــخــلــــ ِد
ــجـــ ِد!
َبـ ْيـنَ َج ِ
ـوق الـ ِقــد ِ
ِّيـسيـنْ َيـو َم تـَـأتــي بـاملَ ْ
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الرِ َ

يح فَ َق ْد ظَ َه َر َع ِظي َم أَ ْح َبا ِر ال َخ ْ َي ِ
ات اآلتِ َية ،وا ْجتَا َز امل َْس ِك َن
يا ِإخ َويت ،أَ َّما امل َِس ُ
األَ ْعظَ َم واألَكْ َملَ ،غ َري امل َْص ُنو ِع بِاألَيْ ِدي ،أَ ْي لَ ْي َس ِمن ِ
هذ ِه ال َخليقَة ،فَ َد َخ َل إِىل
قُ ْد ِس األَقْ َد ِاس َم َّر ًة ِ
واح َدة ،ال ِب َد ِم التُ ُي ِ
وس وال ُع ُجول ،بَ ْل ِب َد ِم ِه ُه َو ،فَ َحق ََّق ل َنا
ِف َدا ًء أَبَ ِديًّا .ف ِإذا كا َن َر ُّش َد ِم التُ ُي ِ
وس وال ِث ْ َيانِ و َر َما ِد ال ِع ْجلَ ِة عىل امل ُ َن َّج ِسني ،يُ َق ِّد ُس
أَ ْج َسا َد ُهم فَ ُيطَ ِّه ُر ُهم ،فَكَم بِاألَ ْح َرى َد ُم الْ َم ِسيح ،الَّذي قَ َّر َب نَف َْس ُه لل ِه بِال ُرو ِح
َل قُ ْربَانًا ال َع ْي َب ِفيه ،يُطَ ِّه ُر ضَ ِم َرينَا م َن األَ ْع َم ِل امل َ ْيتَة ،لِ َن ْع ُب َد الل َه ال َح ّي!
األَز ِ ِّ
ولِذلِ َك فَ ُه َو ال َو ِسي ُط لِ َع ْه ٍد َج ِديد ،وقَ ْد َصا َر َموت ُ ُه ِف َدا ًء لِتَ َع ِّديَ ِ
ات ال َع ْه ِد األَ َّول،
َحتَّى يَ َن َال ِب ِه امل َ ْد ُع ُّوو َن َو ْع َد الْ ِم ْ َي ِ
اث األَبَ ِد ّي.
سبيح لل ِه ِ
دائًا.
والتَ ُ
اإلنجيل :يو42-22/10

قال يُو َح َّنا ال َر ُسولَ :حا َن ِعي ُد التَ ْج ِد ِيد يف أُو َرشَ لِيم ،وكَا َن ف َْص ُل ِ
َ
الشتَاء .وكَا َن
يَ ُسو ُع يَتَ َم َّش يف ال َهيْكَل ،يف ِر َواقِ ُسلَيْ َمن .فَأَ َحا َط ِب ِه اليَ ُهو ُد وأَ َخذُوا يَقُولُو َن لَ ُه:
صا َح ًة» .أَ َجابَ ُهم
«إِىل َمتَى تُبْ ِقي نُف َ
ُوس َنا َحائِ َرة؟ إِ ْن كُ ْن َت أَن َْت امل َِسيح ،فَ ُقلْ ُه لَ َنا َ َ
يَ ُسوع« :قُلْتُ ُه لَكُم ،ل ِك َّنكُم ال تُ ْؤ ِم ُنون .أَألَ ْع َم ُل الَّ ِتي أَ ْع َملُ َها أَنَا ب ِْاس ِم أَ ِب ِه َي ت َشْ َه ُد
ِل .ل ِك َّنكُم ال ت ُ ْؤ ِم ُنون ،ألَنَّكُم ل َْستُم ِم ْن ِخ َر ِافِ .خ َر ِاف ت َْس َم ُع َص ْو ِت ،وأَنَا أَ ْع ِرفُ َها،
و ِهي تَتْ َب ُع ِني .وأَنَا أُ ْع ِطي َها َح َيا ًة أَبَ ِديَّة ،فَلَ ْن تَ ْهلِ َك أَبَ ًداَ ،ولَ ْن يَ ْخطَ َف َها أَ َح ٌد ِم ْن
يَ ِدي .أَ ِب الَّذي أَ ْعط َِان إِيَّا َها ُه َو أَ ْعظَ ُم ِم َن الك ُّل ،وال يَق ِْد ُر أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْخطَ َف َها ِم ْن
واآلب َو ِ
احد» .فَأَ َخ َذ ال َي ُهو ُدِ ،م ْن َج ِد ٍيدِ ،ح َجا َر ًة لِ َ ْي ُج ُموه .ق ََال لَ ُهم
يَ ِد اآلب .أَنَا ُ
يَ ُسوع« :أَ ْع َمالً َح َس َن ًة كَ ِث َري ًة أَ َريْتُكُم ِم ْن ِع ْن ِد اآلب ،فَألَ ِّي َع َملٍ ِم ْن َها تَ ْر ُج ُمونَ ِني؟».
عل
أَ َجابَ ُه ال َي ُهود« :ال لِ َع َملٍ َح َسنٍ نَ ْر ُج ُم َك ،بَ ْل لِتَ ْج ِديف .ألَن ََّكَ ،وأَن َْت إِن َْسان ،ت َ ْج ُ
نَف َْس َك إِل ًها» .أَ َجابَ ُهم يَ ُسوع« :أَ َما كُ ِت َب يف تَ ْو َراتِكُم :أَنَا قُل ُْت إِنَّكُم آلِ َهة؟ فَ ِإذَا
كَان َِت التَّ ْو َرا ُة تَ ْد ُعو آلِ َه ًة أُول ِئ َك ال َِّذي َن َصا َرتْ إِلَيْهِم كَلِ َم ُة الله ،وال ُ ْي ِك ُن أَ ْن يُ ْنق ََض
اآلب وأَ ْر َسلَ ُه إِىل ال َعالَم :أَن َْت تُ َج ِّدف؛
ال ِكتَاب ،فَ َكيْ َف تَقُولُو َن ِل ،أَنَا الَّذي قَ َّد َس ُه ُ
ُون ،أَ َّما إِذَا كُ ْن ُت
ألَ ِ ِّن قُل ُْت :أَنَا ابْ ُن الله؟ إِ ْن كُ ْن ُت ال أَ ْع َم ُل أَ ْع َم َل أَ ِب ،فال ت َُص ِّدق ِ
أَ ْع َملُ َها ،وإِ ْن كُ ْنتُم ال ت َُص ِّدقُونَ ِني ،ف ََص ِّدقُوا ِ
هذ ِه األَ ْع َمل ،لِ َك تَ ْع ِرفُوا وتُ ْؤ ِم ُنوا أَ َّن
اآلب ِ َّف َوأَ ِّن يف اآلب» .فَ َحا َولُوا ِم ْن َج ِد ٍيد أَ ْن يَ ْقبِضُ وا َعلَ ْيه ،فَأَفْل ََت ِم ْن يَ ِد ِهم.
َ
و َعا َد يَ ُسو ُع إِىل ِع ْ ِب األُ ْر ُدنّ ،إِىل َح ْيثُ كَا َن يُو َح َّنا يُ َع ِّم ْد ِم ْن قَ ْب ُل ،فَأَقَا َم ُه َناك .وأ َتَ
إِلَ ْي ِه كَ ِث ُريو َن وكَانُوا يَقُولُون« :لَ ْم يَ ْص َن ْع يُو َح َّنا أَ َّي آيَة ،ول ِك ْن ،ك ُُّل َما قَالَ ُه يف هذَا
ال َر ُجلِ كَا َن َحقًّا» .فآ َم َن ِب ِه ُه َن َاك كَ ِث ُريون.
حقًّا واألما ُن لجميعكم.

التذكارات
رب من أجلِ املسؤول َني
 -1نُ ِّ
صل يا ّ
يف العا ِمل كلِّهَ .و ِّع ضامئ َرهم عىل
أهم َّي ِة َدورِهم وكِ َ ِب مسؤول َّي ِتهِم
َحقيق الخريِ العا ّم،
ف َيعملوا عىل ت ِ
الم والطأمنين ِة
بالس ِ
عب َّ
لِين َع َم الشَّ ُ
والراحة.
رب.
نسأل َُك يا ّ
رب من أجلِ الجامع ِة
 -2نُ ِّ
صل يا ّ
الحارضةِ .
رب أن نَ ِع َي أ َّن
أعطنا يا ُّ
ٍ
جديد يف حياتِنا هو نعم ٌة
يوم
َّ
كل ٍ
منك وفُرص ٌة لنتق َّر َب أك َرث َ
َ
إليك
ف ُندر َِك إرادت ََك ونُحق َِّق مشيئتَ َك.
رب.
نسأل َُك يا ّ
صل ،مع قداس ِة البابا فرنسيس
 -3نُ ِّ
من أجــلِ الــرقِ األوســط حيث
تتواج ُد مك ِّوناتٌ دينيَّ ٌة متع ِّدد ٌة
تتقاس ُم مكا َن اإلقام ِة ذاتَــه ،من
روح الحوار،
أجلِ أن ينشأ بي َنها ُ
واللقا ِء والتَّصالح.
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
الــنــرة ل ـراحــة نفس املــرحــوم
رسكيس جميل زخيا الدويهي.
رب.
نسأَل َُك يا ّ
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نشيد الكسر والرفعة

الحق ال َرحامنْ خُـــ ْذ ِم َّنا هذا القُـربانْ ُقربانَ اب ِن َك الفادي َبح ِر ال ُح ِّب والغُفرانْ .
يا آب ِّ
اآلب امل َ
صلوب.
يا بِك َر ِ
نت يا اب َن الله َح ٌّي َ
حبوب َح ٌّي أَ َ
أنت يا َم ْ
حجوب يسو ُع الفادي امل َ ْ
ْ
نشيد المناولة

عساكر السامء
السام ُمحيطَ ٌة َم َعنا ،مبــائِـ َد ِة املذبَح،
َعساكِ ُر َّ
ــح أرسا َر ال ـ َح ـ َمــلِ الــذي قُ ـ ّدا َمــنــا يُذبح،
تُــزيِّ ُ
فَلْ َنتَ َق َّد ْم َونتناولْ ُه ،عن إمثِنا يَصفَح .هللويا.
رس القربان
يف ّ
ـــســـو ُع صـــا َر طــعــا ْم
رسا ســامــي املــقــا ْم يَ ُ
يــا ًّ
إِبْــــ ُن الــلــ ِه يف الــقُــربــا ْن كــ ِإلــ ٍه وإِنْـــســـانْ.
رب معي مــدى األَزْمــــانِ
رس الــقُــ ْربــانِ ِّ
يف ِّ
ـس األَ ْسا ْر ِعــ ْنــ َد ِ
يـــو َم خــمــيـ ِ
آخــــ ِر الــنــهــا ْر
َــــر.
ــــر ُخــبــ ًزا بــــا َر ْك وك َ ْ
أَمــــا َم االثــنــي َع َ ْ
ـضـ ْ
ْ
ـال
ثــ َّم أَعــطــا ُه ـ ْم
ـس ـ َحـ ُـق الـ َّ
وقـــال قـــوالً يَـ ْ
ــس ِ
ــدي ُخـــذوا كُــلــوا ِمـــ ْن يَــدي.
هــذا ُهـــ َو َج َ
كــذا َ
قــال َعــنِ ال َخم ْر بع َد الـ َعــشــا ِء والشُ ك ْر
َ
قـــال ارشبُــــوا يــا قَــومــي ارشبُــــوا هــذا َدمــي.
يــســو ُع َمــلـ َـك املــجـ ْد مــدى الــده ـ ِر لـ َـك الحم ْد
حبوب.
القلوب ِمن ِّ
لَيتَ َك ِضم َن
كل الكونِ َم ْ
ْ
صالة الشكران
َ
عطاياك لنا؛ الس َّيام عىل
اآلب عىل سخا ِء
نَشك ُرك أيُّها ُ
دعوتِ َك األوىل لنا ،ال َّدعو ِة إىل الوجو ِد التي َم َن ْحتَنا إيَّاها يف
ِلت تَ ُ ُّن علينا بها باستمرار.
ال َخلْق ،وما ز َ
رش
نشك ُر َك أيُّها االب ُن يسو ُع املسيح ،ألن ََّك ت َ َرك َْت ال َع َ
اموي ولَب ِْس َت برشيَّتَنا ،لتُج ِّد َد فينا صور َة الل ِه َ
أبيك
الس َّ
َّ
تجس ِد َك وموتِ َك وقيام ِت َك.
ومثالَ ُهِ ،من خال ِل ُّ
الروح القدس ألن ََّك ت ُج ِّد ُد وج َه ِ
األرض ع َرب
نشك ُر َك أيُّها
ُ
نفح ِة اإلميانِ والرجا ِء واملحبَّ ِة يف قلوبِنا وحياتِناَ .لك املج ُد
إىل األبد .آمني.

ُ
يشتاق األيِّ ُل
كام
كام يَشْ ُ
تاق األيِّ ُل إىل َمجاري املِياه كَذلِ َك تَشْ تَ ُاق نَفْيس
إل ْي َك يا أَلله .ظَ ِمئَ ْت نَف ِْس إىل الله إىل اإلل ِه ال َح ّي ،متى
ض أَما َم الله؟ قَد كا َن يل َد ْمعي ُخ ْب ًزا نَها ًرا َول ْيال،
ِآت وأَ ْح ُ ُ
يض نَفْيس
إذ ِق َيل يل َّ
وم أَيْ َن إل ُه َك؟ أَ ْذكُ ُر هذا فَأُ ِف ُ
كل يْ ٍ
بص ْو ِت
يل .أَ ّن أَ ْع ُ ُب م َع ال ُج ْم ُهو ِر وأَق ِْص ُد ِب ِه ْم بَ َ
يت اللهَ ،
ع َّ
ت َرن ٍِيم َو ُه ِ
تاف تَ ْعييد .لِامذا ت َ ْكتَ ِئب َني يا نَف ِْس َوتَ ْقلَ ِق َني ِ َّف؟
الص َو ْجهي
إ ْرتَجِي الل َه ّ
فإن سأَ ُعو ُد أ ْع َ ِت ُف لَ ُهَ ،و ْه َو َخ ُ
َوإل ْهي .تَ ْكتَ ِئ ُب نَف ِْس َّيف فَلِذ ََلك أَ ْذكُ ُر َك ِم ْن أ ْر ِض األُ ْر ُد ِّن
وجِبا ِل َح ْر ُمونِ ،م ْن َجبلِ ِم ْص َع ْرَ .غ ْم ٌر يُنا ِدي َغ ْم ًرا عىل
َص ِ
ل.
وت شَ الَّالتِ َكَ .ج ِمي ُع تَ ّياراتِ َك وأَ ْمواج َِك قَ ْد جازَتْ َع َ َّ
الرب ِب َر ْح َم ِت ِه ،ويف اللَّيلِ نَ ِشي ُد ُه ع ْن ِديَ ،صال ًة
يف ال َّنها ِر يَأ ُم ُر ُّ
إلل ِه َخ ِ
الص.
رب جسدك
ّ
ـــر ٌب حقًّا،
ـــك َم ْ
رب َد ُم َ
َر ِّب َجــسـ َ
ـدُك َمــأكـ ٌـل حقًّاِّ ،
طوب لِ َمن يَرتَوي ِم ْن ُهام.
َ
َ
َ
ق َ
ْــصــا ُن الـ َكـ ْر َمــة،
َـــال الـــ َّر ُّب أَنَـــا ال ـ َك ـ ْر َمــة ،أنْ ـتُــم أغ َ
ْـــصـــانِ اث ْــ َبــتُــوا ِ َّف ،ت َـــأْتُـــوا بِـــ ِثـــا ٍر َج ـ َّمــة.
كَـــاألَغ َ
ِم َثل الهائِ ِم يف الصحرا ْء ،يَ ْبحثُ َعـ ْن قَطر ِ
ات املــا ْء،
هكذا يَلْ َه ُف قَلبِي إِ ْ
ـت ال َّرجا ْء.
أنت الهِداي ُة أنْـ َ
ليكَ ،
ر ْب ِم ْن َخ ْم ِر الله،
َم ْن يأك ُْل ِم ْن ُخب ِز اللهَ ،م ْن يَ ـ َ
ـســعــاد َة يف ُدنــيــاه.
يَـــر ِِث الـ َحــيــا ِة األَبــديَّــة ،يُـ ْع ـ َط الـ َّ
نشيد الختام

رب األَكْــــــوانِ إِ
رفــعــت صــايت
ُ
لــيــك
َ
حــنــانـ َ
ـك يــا َّ
ف معنى حيايت
ر ُ
أنـــا إِن أَحــيــا فــبــاإلِميــانِ يُــــ ِّ

ـت نِـــــدا َء َك يــا َر ِّب يُ ـ َج ـلْ ـ ِجـ ُـل يف أَ ْعــا ِقــي
َس ـ ِمــعـ ُ
ـاوب يف قَ ـلْ ـ ِبــي مــ َع ال ـ َنــغـ ِـم الــخـ ّفــاقِ
َصـــ ًدى يــتــجـ ُ
َـــــرتُ بــه ـ ْديـ َـك يف َد ْر ِب ويب ظَـــأُ املُــشــتــاقِ
ف ِْ
ـات.
لِـ َم ـ ْن ـ َه ـلِـ َـك الــصــايف الـــ َعـــذ ِْب أُ َر ّوي بــ ِه أُمــنــيـ ِ
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كلمة
البابا فرنسيس

البابا :من ينىس املوت قد بدأ باملوت أصالً

“ثقافة تنىس املوت تبدأ باملوت من الداخل .من
ينىس املوت قد بدأ باملوت أصالً”.
“املوت هو ما يسمح للحياة بأن تبقى ح ّية .إنّها
النهاية التي تسمح بكتابة نص أو رسم لوحة...
إنّ ا انتبهوا النهاية ال تعني الختام فحسب .رمبا
كل نهاية صغرية يف
وجب علينا أن نتنبّه إىل ّ
وكل صمت
كل كلمة ّ
الحياة اليومية… نهاية ّ
وكل صفحة كتبناها”.
ّ
وذكّر البابا “املوت هو استحالة الوجود والفهم
كل يشء .إنه صفعة ألوهامنا .إنه يعلّمنا
وفهم ّ
رس .إنه يعلّمنا أنه منذ
أن نكون مرتبطني بال ّ
البدء وحتى النهاية يوجد من يدعمنا .قبل
النهاية وبعدها”.
هناك ثالث حاالت من املوت متأل حياتنا“ :موت
كل لحظة ،موت األنا وموت عامل ال يتنازل لعامل
ّ
جديد .إ ْن مل يكن للموت الكلمة األخرية فهذا
ألننا تعلّمنا يف الحياة أن منوت من أجل اآلخر”.

ج َد اهلل
َت َم َّ
قديسيه
في ِّ
القديسة أغنيس (أسيزي)
 16ترشين الثاين
ولــدت يف أسيزي سنة  ،1197وهي األخــت الصغرى
للقديسة كلري .سمعت أ ّن القديس فرنسيس األسيزي
يبش ،فتأثرت ج ًدا بكالمه ورفضت الزواج فانض ّمت إىل
ّ
دير البينديكتني إسوة بأختها .عاشت الفضائل الرهبانية
بكل تقوى وخشوعّ .أسست عدة أديرة ودعمت أختها
يف مساعدة الفقراء .توفيت يف  16ترشين الثاين بعد ثالثة
أشهر من وفاة أختها القديسة كلري.

آية ْوزوادة

َ
“أ ِرنِي إِيمانك بدون أعمالك ،وأنا ُأر َ
ِيك بأعمالي إيماني” (يع )18/2

يُحىك عن أحد أساتذة الفلسفة عندما كان يرشح نظرية سقراط حول معرفة اإلنسان لذاته ولآلخر والصعوبات التي تعرتض
هذه املعرفة .سأله أحد التالميذ :كيف نتع ّرف عىل اآلخر؟ ما هي الطريقة؟ أجابه األستاذ :بكل بساطة ،ال تسمع ما يقول
اآلخر بل عليك أن تتأ ّمل مبوضوعية أعامله يف الواقع.
العربة :إنّ كلامتنا ليست بطاقة تعريف لنا .نقول أحيانًا نظريات وأقواالً بعيدة عنا وال نرتجمها أفعاالً بل تبقى أقواالً.
أعاملنا التي هي مثرة عمل الروح القدس فينا يف هوية كل إنسان مسيحي.
5

الكلمِ ة إِلك
للرب” (الويني )2/1-16
“تق ّربون بواكريها قربانًا ّ
تعلن لنا تقدمة القربان أ ّن عالقتنا بالله هي عالقة عهد ال
ينفصل ألنّه يعتمد عىل مح ّبة ونعمة الله وأمانته وأنّنا مدعوون
لئالّ نسمح ليشء بأن يل ّوث عالقتنا بالله وتكريسنا له .كام تعلن
تقدمة القربان أ ّن كل عطية صالحة يف حياتنا هي من غنى نعمة
الله الذي يجب أن نعرتف بأ ّن حياتنا بح ّد ذاتها هي عطية من
لدنه .ويف النهاية ،تدعونا تقدمة القربان لنضع الله أ ّوالً يف حياتنا
كل يشء مجد الله وملكوته وب ّره (لوقا .)12/31
ونطلب قبل ّ
يعلن لنا الله أنّ عالقتنا به هي عالقة ثابتة ألنّها تنبع من أمانته
كل
وهو يدعونا لنضعه وملكوته أ ّوالً يف حياتنا واثقني أن معه ّ
يشء يزاد لنا.
فنتمسك مبحبّتك
رب أن نضع ثقتنا يف نعمتك أنت
ّ
صالة :أعطنا يا ّ
ونك ّرس حياتنا إلعالن رسالة ملكوتك.

سوا ْمنبنِي العيلة
َ
التنمر
عالج
ّ
 تقوية الجانب الروحي اإلمياين والفضائل وزرع األخالق اإلنسانيةيف األوالد منذ الصغر.
 الحرص عىل الرتبية يف ظروف صحية بعيدًا عن العنف واالستبداد. تعزيز عوامل الثقة بالنفس وقوة الشخصية. بناء عالقة صداقة مع األبناء والتواصل الدائم معهم وترك بابمفتوحا دامئًا ،ليك يشعروا بالراحة للجوء إىل األهل.
الحوار
ً
 توفري األلعاب التي من هدفها تحسني القدرات العقلية تدريب األطفال عىل رياضات الدفاع عن النفس لتعزيز قوتهمالبدنية والنفسية وثقتهم بأنفسهم ،مع التأكيد بأن الهدف منها هو
الدفاع عن النفس فقط وليس مامرسة القوة والعنف عىل اآلخرين.
 الوعي عىل كيفية إستعامل أبنائنا اإلنرتنت ووسائل التواصلاالجتامعي واالنتباه ألي عالمات غري عادية.
 االنتباه إىل أي عالمة من عالمات التنمر املذكورة ساب ًقا يف حالظهرت عىل األبناء والحديث معهم عىل الفور بهدوء.
املتنمر أو الضحية عىل أخصايئ نفيس أو اجتامعي.
 -عرض الشخص ّ

تاريخنا_بيحكي

كنيسة مار ماما
تعترب من أقدم الكنائس املارونية يف لبنان وبالد
املرشق .بناها اإلهدنيون بُ َعي َد إعتناقهم املسيحية
سنة  749ميالدية.
بُ ِنيت عىل أنقاض هيكل وثني ومن ِحجارتهُ .ح ِف َر
عىل بعض من حجارتها عدد من الصلبان وكتابات
باللغة الرسيانية يف الحرف اإلسرتنجلو املز ّوى.
حوض املعمودية فيها هو جرن كبري من حجر
محفور عليه الصليب املاروين.
تحتوي عىل تا َجي العامودين اللذين يعودان إىل
ما قبل تشييدها ُح ِفر عليهام نجمة ،التي أعطي
لها معنى جدي ًدا يُشار به إىل نجمة الصبح مريم
العذراء.
يقول املك ّرم البطريرك اسطفان الدويهي عن كنيسة
مار ماما أنّها صورة لهندسة الكنيسة املارون ّية
بشكلها وتقسيمها.

“تاريخنا بيحيك” كل اثنني عىل
ZGHARTA CHANNEL
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أخبار الكنيسة
هل تع ّرفتم عىل املسبحة «الذك ّية» من شبكة الصالة العاملية؟

إلدخال الشباب إىل صالة الوردية ،أطلقت شبكة الصالة العامل ّية “Click To Pray
 ”eRosaryمسبحة إلكرتونية تهدف إىل تعليم الشباب صالة الوردية ،والصالة ألجل
السالم والتأ ّمل باإلنجيل” .وهو جهاز متفاعل ذ ّ
مجا ّين يتض ّمن
يك يعمل عرب تطبيق ّ
ويتم
دلي ًال صوت ّياً ،ومحتوى شخص ّياً حول صالة املسبحة .وميكن استعامله ِ
كسوارّ ،
ويضم الجهاز  10ح ّبات متتالية من الهيامتيت
تفعيله مع رسم إشارة الصليب .كام
ّ
والعقيق األسود ،باإلضافة إىل صليب ذ ّ
يك ُيخزّن جميع البيانات التكنولوج ّية املتّصلة
للمستخدم أن يختار بني صالة املسبحة العاد ّية
بالتطبيق .لدى تفعيل التطبيق ،ميكن ُ
سيتم تحديثها ّ
كل
التقليد ّية ،أو املسبحة التأ ّمل ّية ،أو أنواع مختلفة من املسابح التي ّ
سنة .وحاملا يبدأ ا ُملستخدم بالصالةُ ،تظهر املسبحة “مساره ك ّلام تقدّم يف األرسار
املختلفة ،و ُتحافظ عىل أثر ّ
كل مسبحة ّمتت تالوتها.

معا نبني الرعية
ً
أسامء املت ّربعني

وجيه دحدح
حركة الشبيبة املرميية – زغرتا

مجموع سابق
مجموع

 #عمادة_مباركة

 #المسيح_قام

عدد األسهم
1
1.5
652.5

شراء العقار رقم 2131

نتوجه إليكم طالبني املساعدة يف رشاء العقار رقم 2131
ّ
نو ّد أن نشكر من يساهم معنا يف رشاء األرض .وسيد العطايا يكافئ الجميع.

655

جوي جو يوسف الجعيتاين

 #ألف_مبروك

رشبل اييل نادر وسيمونا
سيمون مجيد الجعيتاين

* أسعد ضوميط فنيانوس
* إميل بطرس وهبه الدويهي
* أورور قبالن ّميني زوجة إبراهيم إيليا معوض
* بطرس طنوس دحدح
* رسكيس بشري جريج
* هيالنة الياس هيالن أرملة جورج ميشال كحالة
* أنطونيوس يوسف سابا
* ترازيا طنوس العنداري أرملة رسكيس جرجس دحدح
* دميا يوسف الرعيدي (أم جبور) أرملة بطرس جبور عزيزي
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نشاطات رعوية
«المسبحة الورديَّة
االحتفاليَّة»
محيط سيدة زغرتا
االثنين

5:30pm

أخوية الحبل
بها بال دنس 		
سيدة زغرتا
الثالثاء

04:00 p.m.

املركز الرعوي للتنشئة املسيحية
ُيعلن عن بدء التسجيل لحضور حلقات التعليم املسيحي للبالغني.
تبدأ الدروس كل إثنني إبتدا ًء من  11ترشين الثاين  6:00مسا ًء
قاعة كنيسة مار يوحنا املعمدان – الطابق الثالث.
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال باملسؤول الخوري حنا عبود
عىل األرقام التالية06/661528 – 06/660230 -03/903772 :
صفوف التعليم املسيحي

لجنة راعوية المرأة
مار مارون
الثالثاء

07:00 p.m.

أخوية مار يوسف
مار يوسف
األربعاء

3:30 p.m.

كلمة اهلل بتجمعنا
مار مارون
األربعاء

7:30pm

ساعة السجود
سيدة زغرتا
الخميس

8:00pm

أخوية قلب يسوع
ماريوحنا
الجمعة

4:45pm

حركة التجدد
بالروح القدس
مار مارون
الجمعة
 15تشرين الثاني

8:00pm

جماعة الحياة
بالروح القدس
مار يوسف
الجمعة

8:00pm

ُتعلن رعية إهدن – زغرتا عن بدء التسجيل يف صفوف التعليم
املسيحي للطالب من عمر  5سنوات إىل  15سنة ولكل طالب
رس املناولة
املدارس العلامنية والرسمية وللذين يستعدّون لقبول ّ
األوىل .ملزيد من املعلومات االتصال70/159230 – 06/660230 :
أخوية الحبل بها بال دنس
ملن يرغب باالنتساب ،الرجاء االتصال بأحد أفراد العمدة أو الحضور
شخص ًيا كل ثالثاء  4:00بعد ظهر إىل كنيسة سيدة زغرتا.
يتبع القدّاس لقاء مع املرشد
دورة جديدة إلعداد الزواج
كل جمعة  7:00مسا ًء .ملزيد من املعلومات االتصال81/910166 :
صالة املساء بحسب الطقس املارو ّين
يومياً من اإلثنني حتى السبت  6:00مسا ًء يف كنيسة مار يوحنا املعمدان
برنامج قداس عيد القديسة كاترينا السيانية
صباحا
األحد  24ترشين الثاين ً 11:00
يف كابيال القديسة كاترينا – شارع املغرتب رسكيس ميني،
قرب مركز الكونرسفتوار.
القدّاس ييل بياخذ وقته...
قدّاس إسبوعي نتشارك فيه التأمل والصالة ،ونرفع ذاتنا نحو الرب
برسه ونتحد فيه.
ونشرتك بذبيحته ،لنغرق ّ
كل جمعة  9:00مسا ًء بكنيسة مار مارون  -زغرتا

قداسات
األحد
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
04:00pm

مار مارون
07:30am
10:00am
06:00pm

سيدة زغرتا
(مستشفى )
8:30am

مار جرجس
11:30am

قداسات
األسبوع
سيدة زغرتا

االثنني  -السبت:
06:30am

االثنني – الجمعة:
04:30pm

مار يوحنا المعمدان
07:00am
11:15am
06:00pm

مار يوسف
07:00am
04:00pm

مار مارون
07:30am
06:00pm

سيدة زغرتا
(مستشفى )
7:00am

