
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  الشھر المريمي

  
عم#م الباب#ا  ١٦٨٣ففي س#نة . لتكريم العذراء خصصت كنيسة روما في القرن السابع عشر شھر أيار

وم#ا عتم#ت . تخصيص ھ#ذا الش#ھر لتك#ريم م#ريم البت#ول اينوشنسيوس الحادي عشر على العالم أجمع
   .صف القرن التاسع عشرفي شرقنا العزيز منذ منت ھذه العبادة أن انتشرت في العالم، ثم

الف#رح . كونه أجمل شھور السنة بربيعه وزھوره، وEنه ش#ھر الف#رح وقد اختارت الكنيسة ھذا الشھر
وھ#و ش#ھر الرج#اء بعنص#رة جدي#دة . بقيامة السيد المس#يح، وبص#عوده إل#ى الس#ماء الروحي الذي نلناه

 .ع#ين ف#ي العلي#ة ح#ول م#ريم أمھ#متمكما تحققت بحل#ول ال#روح الق#دس عل#ى التMمي#ذ المج تتحقق فينا،
وإذا احتفل#ت . والخ#Mص فالكنيسة المقدس#ة اخت#ارت ھ#ذا الش#ھر عي#داً Eمن#ا م#ريم الع#ذراء، أم الحي#اة

ب#الخMص البش#ري ال#ذي ج#اء عل#ى ي#د  الكنيسة بتمجيد مريم أم المخل#ص ف#ي أعيادھ#ا، فSنھ#ا تحتف#ل
الش#ھر عي#داً Eمن#ا الع#ذراء م#ريم الط#اھرة،  تخ#ذت الكنيس#ة م#ن ھ#ذاا .ھي يسوعبذرة حياة الفادي اTل

بعنايتھ##ا اTلھي##ة من##ذ اEزل أن ي#أتي المخل##ص، ومن##ذ بداي##ة  لرض#وخھا للمش##يئة الرباني##ة الت#ي دب##رت
فم#ا ھ#ذا إ\ . الرب أبوينا اEولين بأن نسل الم#رأة يس#حق رأس الحي#ة الخليقة حيث في جنة عدن وعد

فھ#ذا المك#رس  .الطوباوي#ة ة والش#يطان والم#وت عل#ى ي#د أمن#االنھائي#ة عل#ى الخطيئ# إشارة إل#ى الغلب#ة
قلب الم#ؤمن، إذ يعك#س عل#ى الع#الم ن#ور فج#ر جدي#د با\تج#اه نح#و يس#وع،  لمريم يجدد ھذا الفرح في

وھذا ما يبعث في النفس الف#رح والبھج#ة والتعزي#ة، خاص#ة . تعاليمه اTلھية الخMصية ليستضئ بنور
م##ريم ھ##و ش##افي الموج##وعين، وھ##و ب##اب الخ##Mص للول##وج إل##ى  واس##م .وق##ت المح##ن والتج##ارب ف##ي

فھ#ي . فھي قاتل#ة الحي#ة الجھنمي#ة. لخطأةبنھا، والشفيعة للبائسين وا\ والوسيطة  فھي القديسة. السماء
لنصل إلى ميناء الخMص، وحياة الخلود حيث السMم الحقيقي، وتمجي#د  تشفع فينا وتنجينا من الشرير

للع#الم وف#ي  ب الع#ذراء بإلح#اح ت#Mوة الوردي#ة، وق#د ظھ#ر ذل#ك ف#ي معظ#م رس#ائلھاتطل# .اEبد هللا إلى
عل##ى حملھ##ا  وكان##ت ف##ي بع##ض الظھ##ورات تحم##ل المس##بحة الوردي##ة، لتش##جعنا. مختل##ف ظھوراتھ##ا

  .مةيوفاطتMوتھا خاصة في لورد و
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   :القراءات ا�نجيلية
  َت جميَعھا بحكمة ما أعظَم أعمالك يا رب ّ، لقد صنع   :المقدمة

ا      باركي يا نفسي الرّب، أيھا الرب" إلھي لقد َعُظْمَت جّدً
  

  )٣٠-١١: ١٩(أعمال الرسل  فصٌل من
  

#يِق ال#ذي حص#َل بس#بِب يا  � ُسُل ِمن أج#ِل الضِّ َد الرُّ ا تبدَّ في تلَك اEيَّام، لمَّ
م##وَن أح##داً اس##تفانَُس، اجت##ازوا إل##ى فينيقيَ##ةَ وقب##ُرَس وأنطاكي##ة، وھ##م \ يكلِّ 

. بالكلم##ِة إ\ اليھ##وَد فق##ط، ولك##نَّ قوم##اً م##نھم ك##انوا قُبُرس##يِّيَن وقَي##َروانيِّينَ 
بِّ  ##ريَن ب##الرَّ ##ا دخل##وا أنطاكي##ةَ أخ##ذوا يُكلِّم##وَن اليون##انيِّيَن، ُمبشِّ فھ##ؤ\ِء لمَّ

بِّ مَعھُم ّب، فبل#َغ . يسوع، وكانَت يُد الرَّ فآَمَن عدٌد كثي#ٌر ورِجع#وا إل#ى ال#رَّ
فأرَس#لوا بَرناب#ا ليجت#اَز إل#ى . ذلَك إلى مسامِع الكنيسِة الت#ي بأورش#ليم خبرُ 

##ا أقبَ##َل ورأى نعم##ةَ هللا فَ##ِرح وَوعظَھُ##م كلَّھُ##م ب##أْن يثبُت##وا ف##ي . أنطاكي##ةَ، فلمَّ
وِح القُ#ُدِس  بِّ بعزيمِة القلب، Eنَّ#هُ ك#اَن رُج#Mً ص#الحاً وُممتلِئ#اً ِم#َن ال#رُّ الرَّ

بِّ جمٌع كثير، ثمَّ خرَج برنابا إل#ى َطرس#وَس فانض. وِمَن اTيمان مَّ إلى الرَّ
ا وجَدهُ أتى بِِه إل#ى أنطاكي#ةَ، وت#ردَّدا مع#اً س#نةً كامل#ةً . في طلِب شاُول ولمَّ

\ً ُدعَي التMَّميُذ مسيحيِّين، وفي تلَك اEيَّ#اِم انح#دَر . في ھذِه الكنيسِة وعلَّما جمعاً كثيراً  وفي أنطاكيةَ أوَّ
وِح أْن س#تكوُن مجاع#ةٌ ف#ي  أنبياءُ  ِمن أورشليَم إلى أنطاكيةَ، فقاَم واح#ٌد م#نھُم اس#ُمهُ أغ#ابُُس، فأنب#أ ب#الرُّ

َر لكلِّ واحٍد . جميِع المسكونة وقد وقَع ذلَك في أيَّاِم َكلَْوِديُوَس، فعَزَم التMَّميُذ أْن يُرِسلوا بحسِب ما تيسَّ
##اكنيَن ف##ي  ##يوِخ عل##ى أي##دي بَرناب##ا م##نھُم خدم##ةً إل##ى اTخ##وِة السَّ اليھوديَّ##ة، ففعل##وا ذل##َك وبعث##وا إل##ى الشُّ

  � .وشاُول
  

  )٤٢-٥: ٤( البشير يوحناالقديس فصُل شريف من بشارة :ا�نجيل
  

  :طروبـاريـةال -
ً (المسيح قام من بين ا�موات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور   ) ث ثا

 
ر، واحفظ بقوة بة على البربخلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغل -

  صليبك جميع المختصين بك
  

نحن عبيدِك يا والدة ا7له، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاھرة، ونقدم : القنداق
الشكر لِك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لِك العزة التي 9 تحارب، أعتقينا من 

روس لھاافرحي يا عروسًة 9 ع: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليكِ   

  ١٠٥ العدد – ٢٠١١مايو /أيار ٢٢ا�حد 
  أحد السامرية –لفصح ل الخامسحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



م##ان � ##اِمَرِة تَُس##مَّى ِس##يخار. فِ##ي ذل##َك الزَّ بقُ##رِب القَريَ##ِة الت##ي أَعطاھ##ا . أَت##ى يس##وُع إِل##ى مدين##ٍة م##َن السَّ
. فجلََس على الَعين. وكاَن يسوُع قد تِعَب ِمَن الَمسير. وكانَت ھناَك عيُن يَعقوب *بنِه ٱيَعقوُب ليُوُسَف 

فقاَل لھا يسوُع أَعطيني Eَشَرب . مرأَةٌ من السَّامرِة تَستَقي ماءً ٱفجاَءت  *وكان نحُو الساعـِة السادسة 
اِمريَّة * واليھ#وُد \ . مرأَةٌ س#اِمريَّةٱني وأَنَت يھوديٌّ وأَنا كيَف تَطلُُب أَن تَشَرَب م. فقالَْت لهُ المرأَةُ السَّ

اِمريِّين  لو ُكنِت تَعِرفيَن َعِطيَّةَ هللاِ وَمِن ال#ذي ق#اَل ل#ِك أَعطين#ي . أَجاَب يسوُع وقاَل لھا *يُخالِطون السَّ
ل#يَس مَع#َك م#ا تَس#تَقي ب#ِه والبِئ#ُر يا سيُِّد إِنَّ#هُ . قالْت لهُ المرأَة *لُكنِت تَسأَلينَهُ فيُعطيِك ماًء حيًّا . Eَشَرب
وِمْنھ#ا ش#ِرَب . أَلَعلََّك أَعظُم من أَبينا يَعقوَب الذي أَعطانا ھذه البئرَ  *فِمْن أَيَن لـَك المـاُء الحّي . عميقة

#ا َم# *كلُّ َم#ن يَش#َرُب م#ن ھ#ذا الم#اِء يَعَط#ُش أَيض#اً . أَجاَب يسوُع وقاَل لھا *ھو وبَنوهُ وماِشيَتُهُ  ن وأَمَّ
بَِل الماُء الذي أُعطيِه ل#هُ يَص#يُر في#ِه يَنب#وَع . يَشَرُب ِمَن الماِء الذي أَنا أُعطيِه لهُ فلَن يَعَطـَش إِلى اEَبد

و\ أَج#َئ . ن#ي ِم#ن ھ#ذا الم#اِء لَِك#يM أَعَط#شي#ا س#يُِّد أَعطِ . قالَْت لهُ الم#رأَة *ماٍء ينبُُع إِلى الحياِة اEَبديَِّة 
ي إِلى ھھنا ٱإِذھَبي و. قاَل لھا يسوع *أَستَقي ِمن ھھنا  إِنَّ#ه . أَجاب#ِت الم#رأَةُ وقالَ#تْ  *دِعي َرُجلَِك وھلُمِّ

ه \ رُجـَل لي . فقاَل لھا يسوع. \ َرُجَل لي س#ةُ رج#اٍل Eَنَّ#ه ق#د ك#اَن ل#ِك خم *قد أَحَسنِت َحيُث قُلِت إِنـَّ
#دق . والذي مَعك ا�َن لي#ـَس رُجلَ#كِ  آباُؤن#ا  *ي#ا س#يُِّد أَرى أَنَّ#َك نب#يٌّ . قالَ#ْت ل#هُ الم#رأَةُ  *ھ#ذا قُلتِ#ِه بالصِّ

ق#اَل لھ#ا  *وأَنتُم تَقولوَن إِنَّ المكاَن الذي يَنبغي أَن يُس#َجَد في#ِه ھ#و ف#ي أُورَش#ليَم . سَجدوا في ھذا الجبَل
إِنَّھا ستأْتي ساعةٌ تَسُجدوَن فيھا ل�ِب \ في ھذا الجبَِل و\ فـي أُورَش#ليَم . ةُ آِمني بيأَيَّتُھا المرأَ . يسوع

ولك#ْن س#تأْتي  *Eَنَّ الخ#Mَص ھ#و م#ن اليھ#ود . ونَح#ُن نَس#ُجُد لِم#ا نَعلَ#م. أَنتُْم تَسُجدوَن لِما \ تَعلَمون *
اِجدوَن الحقيقيُّونَ . ساعةٌ وھي ا�َن حاِضرة وِح والحقّ  إِِذ السَّ Eَنَّ ا�َب إِنَّما يُريُد . يَسُجدوَن ل�ِب بالرُّ

##اِجديَن ل##ه  وِح والح##قِّ يَنبغ##ي أَن يَس##ُجدوا . إِنَّ هللاَ روحٌ  *ِمث##َل ھ##ُؤ\ِء السَّ  *وال##ذيَن يَس##ُجدوَن ل##هُ فب##الرُّ
 *جاَء ذاك فھو يُخبُِرنا بُكـلِّ ش#يٍء  فإِذا. قد َعلِمُت أَنَّ ماسيَّا الذي يُقال لهُ المسيُح يَأتي. قالَْت لهُ المرأَة
بوا أَنَّه يتكلَُّم مَع  *أَنا المتَكلَِّم مَعِك ھو . قاَل لھا يسوع ومَع ذل#ك ل#م . مرأَةٍ ٱوِعنَد ذلك جاَء تMميُذهُ فتعجَّ

تَھا و *يَقُل أَحٌد ماذا تُريُد أَو لماذا تُكلُِّمھا  تَع#الَْوا  .وقالَْت للنَّ#اس. إِلى المدينةِ نطلَقَْت ٱفتَركِت المرأَةُ َجرَّ
وفي  *فخَرجوا من المدينِة وأَقبَلوا نحَوهُ  *أَلعلَّ ھـذا ھـو المسيح . نظُروا إِنساناً قاَل لي كلَّ ما فََعْلتُ ٱ

#ا ھ#و فق#ـاَل لھ#م *يا ُمعلُِّم ُك#ْل . أَثناِء ذلك أَلحَّ تMميُذهُ قائلين  *ه أَن#تُم إِنَّ ل#ي طعاًم#ا آُكلُ#هُ \ تَعِرفونَ#. أَمَّ
َم#ْن  َل مش#يئةَ إِنَّ طع#امي أَن أَعَم#. ق#اَل لھ#م يس#وع *أَلعلَّ أَحًدا أَت#اهُ بم#ا يأُْك#ُل . فقاَل التMَّميُذ فيما بَينَھُم

َم عَملَهُ  إِرفَع#وا . وھ#ا أَن#ا ذا أَق#وُل لك#م. أَفما تَقولوَن إِنَّ الَحصاَد ي#أْتي بَع#َد أَربَع#ِة أَش#ھُرٍ  *أَرَسلَني وأُتمِّ
#ْت للَحص#اد ٱفإِنَّھا ق#ِد . نظُروا إِلى المزاِرعِ ٱعيُنَُكم وأَ  ويَجَم#ُع ثم#راً . وال#ذي يَحُص#ُد يَأُْخ#ُذ أُج#رةً  *بيَضَّ

ارُع والحاِص#ُد مع#اً . للحياِة اEَبديَّة إِنَّ واح#داً يَ#زَرُع وآَخ#َر . وف#ي ھ#ذا يَص#ُدُق الق#ولُ  *لك#ي يَف#َرَح ال#زَّ
ف#آمَن  *Eَنَّ آَخريَن تَِعب#وا وأَن#تُم دَخل#تُم عل#ى تََع#بِھم . ُصدوا ما لم تَتَعبوا فيهِ وأَنا أَرَسلتُُكم لتَح *يَحُصُد 

ِم#ن أَج#ِل ك#Mِم الم#رأَِة الت#ي كان#ت تَش#ھَُد أَْن ق#د ق#اَل ل#ي ك#لَّ م#ا . بِه من تلَك المدينِة ساِمريُّوَن كثيرون
اِمريُّون طلَبوا إِليِه أَن يُ  *فَعلُت  ا شاَر إِليه السَّ فآَمَن أُن#اٌس أَكث#ُر  *فمَكَث ھنـالَِك يوَمين . قيَم ِعنَدھُمولمَّ

ا من أَجـِل كMِمه  ولكْن Eَنَّا قد . ْن أَْجِل كMِمِك نُؤِمنملَسنا بعُد . للمرأَة وكانوا يَقولـونَ  *من أُولئَِك جّدً
  �َسِمْعنا وَعلِْمنا أَنَّ ھذا ھو بالحقيقِة المسيُح مخلُِّص العالَم 

  
  تنھار بعض البيوت؟لماذا 

  
  Eنھا بيوت \ تعرف هللا

  Eنھا بيوت \ تصلي
  Eنھا بيوت \ تقبل اEسرار المقدسة

  Eنھا بيوت تجّدف على اسم هللا
  Eنھا بيوت \ تحفظ الوصايا

  Eنھا بيوت \ تعرف عمل الخير
  

     عبرة  و  قصة
  

  >>! المحاكمة <<
  

ة الدير أن يدعو أحكم النساك ارتكب أحد الرھبان خطأ كبيراً وقرر إخو
لمحاكمته، لم يكن الناسك الحكيم يريد أن يأتي في ھذه المھمة ولكنه وافق 
أخيراً Eن الرھبان أصروا على ذلك، ولكن قبل الذھاب إلى ھناك أخذ 
. دلواً وثقب قعره في عدة أماكن فمS الدلو بالرمل وذھب إلى الدير

أنا : "اسك سأله عن معنى ذلك فأجابوعندما رأى رئيس الدير ما فعله الن
جئت Eحاكم غيري وخطاياي تجري ورائي مثل ھذا الرمل في الدلو 
ولكن حيث أنني \ ألتفت إلى الوراء و\ أرى خطاياي فيمكنني ان أدين 

  . فقرر الرھبان إلغاء المحاكمة في الحال". الغير
  

Eخيك أن يزيل القشة من عينه، إذھب أو\ً فھذه القصة تذكرنا بقول السيد المسيح أنه قبل أن تقول 
  .وأزل الخشبة التي في عينك فترى أفضل وتساعد أخيك

  
  

   www.rcckw.com :الموقع ا?لكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: ا?يميل ا?لكتروني للكنيسة

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تكريم أو�د خدمة القداس لما يقدموه من محبة وغيرة على الكنيسة 
ونشجع جميع ا-ھل على تنمية  .تھموندعو من هللا أن يباركھم وعائ"

 فنضمن أجيال مستقبلية مثمرة ،بالخدمة في الكنيسة ا4حساسھذا 
المستقبللكنيسة   


