
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  ميالد سيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة البتولية مريم - ٢٠١١سبتمبر / أيلول٨الخميس 

  العذراء السيدة مريمألقاب
من حيث سكنى اهللا في العذراء في التجسد، تسميها الكنيسة بالسماء الثانية، و تشبهها بخيمة   -١

  .االجتماع أو قبة موسى
صهيون "أو صهيون آما قيل في المزمور " مدينة اهللا"نى اهللا فيها تسميها الكنيسة من حيث سك  -٢

أعمال مجيدة قد قيلت " "هو العلي الذي أسسها إلى األبدو. األم تقول أن إنسانًا وإنسانًا صار فيها
  ) (٨٧ مز". هللا عنك يا مدينة

، لذلك )٥٨: ٦يو (لنازل من السماء ولم آان المسيح قد شبه نفسه بالمن باعتباره الخبز الحي ا  -٣
  .فالكنيسة تلقبها بقسط المن

  )١٧عدد  (.من حيث بتوليتها تلقبها بعصا هارون التي أفرخت  -٤
  .مل المسيح الذي هو النورحألنها ت) ٤٠-٣١: ٢٥خر  (.وقد شبهت العذراء بالمنارة الذهبية -٥
  )١: ١٩أش  (.أثناء مجيئها إلى مصر" ةسحاب"نظرًا لعلو مكانتها لقبها أشعياء النبي بلقب  -٦
، الذي هو مغشى بالذهب من الداخل ومن )٢٢-١٠: ٢٥خر (شبهت أيضًا بتابوت العهد   -٧

وألنه من خشب السنط الذي ال يسوس رمزًا أيضًا لطهارة . الخارج رمزًا لنقاوة العذراء وعلو قيمتها
، )٥٨: ٦يو ( الخبز الحي النازل من السماء وألن في هذا التابوت المن الذي يرمز للمسيح. العذراء

  )١:١يو (. ره آلمة اهللاولوحا الشريعة اللذان يرمزان إليه باعتبا
. شبهت العذراء أيضًا بسلم يعقوب التي آانت منصوبة على األرض، وواصلة إلى السماء  -٨

كانت هي األرض ف. والعذراء أيضًا آانت تمثل هذه الصلة بين السماء واألرض، في ميالد المسيح
   .التي حلت فيها السماء، أو آانت وهي على األرض تحمل السماء داخلها

، ترمز إلى السيدة العذراء )٣خر (والعليقة التي رآها موسى والنار تشتعل فيها دون أن تحترق   -٩
  . دون أن تحترق  بنار الالهوتالتي حل فيها الروح القدس

تشبه حمامة نوح التي حملت إليه بشرى الخالص ورجوع  الحمامة الحسنة لبساطتها، آما -١٠
  )١١، ١٠ :٨تك  (.الحياة إلى األرض

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميالد سّيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة  - ٢٠١١ سبتمبر ٨الخميس 
 البتولّية مريم

هناك تقليد قديم، ذآره في القرن الثاني بعد المسيح مؤلف آتاب 
 إنجيل"  أيضًا في القرن الرابع مؤلف أوردهو" ميالد مريم"

 لم يكن لهما إذالمزّور، نعرف منه أن يواآيم وحّنة، " يعقوب
ولد، تراءى لهما مالك الرب وبشَّرهما بمولد ابنة لهما قد 

بعد ميالد الطفلة، حرصا أشدَّ . اختارها العلّي لشرف اثيل
 هيكل الحرص على تربيتها، إلى يوم تمكّنا من تقدمتها إلى
تدعونا . الرب حيث عاشت إلى أن خطبت ليوسف البتول

الكنيسة في رتبة العيد إلى التأمل في الدور الذي شغلته مريم 
فمريم العذراء هي شريكة ابنها الفادي . العذراء في عمل الفداء

 الكلمة أم اختارها اهللا منذ األزل لتكون وإذ. أمهيوصفها 
 هي التي ألنهاة العالم، المتجسد، نراها منذ مولدها سلطان

 اإللهي عليها بابنها وأغدقت البشرية شمس العدل، أعطت
هنيًأ لكما، َأيها :" ، ذلك ما يعبر عنه القّديس يوحنا الدمشقي، اذ يهتف بيواآيم وحّنةاألبديالفرح 
ي ال تعلوها النها استطاعت بكما أن تقّدم للخالق الهدية الت. فِإن الخليقة آلها لمدينٌة لكما! الزوجان

فافرح يا يواآيم، الن االبن أعطيَّ لنا مولودًا من .  البتول، التي هي وحدها جديرة بالخالقاألمهدية، 
  ". ابنتك

  
   :القراءات اإلنجيلية

  ُتَعظُِّم َنفِسَي ٱلرَّّب، َفَقِد ٱبَتَهَج روحي ِبٱِهللا ُمَخلِّصي  :المقدمة
  ها ُمنُذ ٱآلَن ُتَغبُِّطني َجميُع ٱَألجيالَف. ِلَأنَُّه َنَظَر ِإلى َضَعِة َأَمِتِه

  
  )١١-٥: ٢(رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي  فصٌل من

  
ٱلَّذي ِإذ ُهَو في صوَرِة  :يا ِإخَوة، ِلَيُكن فيُكم ِمَن ٱَألفكاِر َوٱَألخالِق ما ُهَو َأيًضا في ٱلَمسيِح َيسوع 

َوِإذ ُوِجَد  .َلِكنَُّه َأخلى ذاَتُه آِخًذا صوَرَة َعبٍد، صاِئًرا في ِشبِه ٱلَبَشر الًسا،ٱِهللا، َلم َيعَتدَّ ُمساواَتُه ِهللا ٱخِت
ِلَذِلَك زاَدُه ٱُهللا ِرفَعًة َوَوَهَبُه  .َآَبَشٍر في ٱلَهيَئِة، َوَضَع َنفَسُه َوصاَر طاِئًعا َحّتى ٱلَموِت َموِت ٱلصَّليب

 ميالدك يا والدة االله، بشّر ):على اللحن الرابع ( العذراء ميالدطروبـاريـة 
فحلَّ اللعنة . ألنه منك قد أشرق شمس العدل المسيح إلهنا.  المسكونة كلهابالفرح

 ووهب البركة، وأبطل الموت ومنحنا الحياةَ األبدية
 

ر، واحفظ بقوة  خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب-
  صليبك جميع المختصين بك

  
ن رِفع على الصليب طوعاً، أيها المسيح اإلله، يا م): على اللحن الرابع ( الصليب قنداق-

مانحاً إياهم . فرح بقدرِتك ملوكَنا المؤمنين. امنح رأفتَك لشعِبك الجديِد الملقَّب باسِمك
لتكن لهم نُصرتَك سالح سالم وشعار انتصار. الغلبةَ على محاربيهم

  ١٠٧ العدد – ٢٠١١ سبتمبر/ أيلول١١األحد 
  أحد رفع ابن البشر – قبل الصليبحد األ

ن لعرشة ا يةـــــــــــصــن بو عرة األ سـ  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  - في الكويت

مبروك 
لنشرة 

العنصرة 
عامها 
الثالث



ٱسِم َيسوَع ُآلُّ ُرآَبٍة، ِمّما في ٱلسَّماواِت َوَعلى ٱَألرِض َوَتحَت ِلَكي َتجُثَو ِب ٱسًما َيفوُق ُآلَّ ٱسٍم،
   .َوَيعَتِرَف ُآلُّ ِلساٍن َأنَّ َيسوَع ٱلَمسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمجِد ٱِهللا ٱآلب ٱَألرِض،

  
  )٢٨-٢٧: ١١ . ٤٢-٣٨: ١٠(  البشيرلوقاالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل

  
  .  ٱسُمها َمرتا في َبيِتهامرأةاَل َيسوُع َقرَيًة، َفَقِبَلتُه َخَذِلَك ٱلزَّمان، َدي  ف

  . َوآاَنت ِلَهِذِه ُأخٌت ُتَسّمى َمرَيم، َوآاَنت جاِلَسًة ِعنَد َقَدَمي َيسوَع َتسَمُع َآالَمُه
 ُأختي َقد َتَرَآتني َأخُدُم يا َربُّ، َأما ُيِهمَُّك َأنَّ«: َفَوَقَفت َوقاَلت. َوآاَنت َمرتا ُمرَتِبَكٌة في ِخدَمٍة َآثيَرة

َمرتا َمرتا، ِإنَِّك ُمهَتمٌَّة َوُمضَطِرَبٌة في ُأموٍر «: َفَأجاَب َيسوُع َوقاَل َلها» !حدي؟ َفُقل َلها ِلُتساِعدنيَو
  . » ِمنهاَأّما َمرَيُم َفَقِد ٱختاَرِت ٱلنَّصيَب ٱلّصاِلَح ٱلَّذي ال ُينـَزُع. َآثيَرٍة، َوِإنَّما ٱلحاَجُة ِإلى واِحد

طوبى ِللَبطِن ٱلَّذي َحَمَلَك، َوِللثَّدَييِن «: َوفيما ُهَو َيَتَكلَُّم ِبَهذا، َرفَعِت ٱمَرَأٌة ِمَن ٱلَجمِع َصوَتها َوقاَلت َلُه
  .»َبل طوبى ِللَّذيَن َيسَمعوَن َآِلَمَة ٱِهللا َوَيحَفظوَنها«: َفقال »ٱللََّذيِن َرِضعَتُهما

  
   األحد قبل الصليب
   :القراءات اإلنجيلية

  َخلِّص يا َربُّ َشعَبَك، َوباِرك ميراَثك  :المقدمة
  ِإَليَك يا َربُّ َأصُرخ، ِإَلهي ال َتَتصاَمم َعّني

  
  )١٨-١١: ٦(رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غالطية  فصٌل من

  
ِإنَّ  ! يا ِإخَوة، ُأنُظروا ِبَأيِّ ُحروٍف َآَتبُت ِإَليُكم ِبَيدي

يَع ٱلَّذيَن ُيريدوَن َأن ُيرضوا ِبَحَسِب ٱلَجَسِد، َهُؤالِء َجم
َوِإنَّما َذِلَك ِلَئالَّ ُيضَطَهدوا ِمن َأجِل . ُيلِزموَنُكم َأن َتخَتِتنوا

ِلَأنَّ ٱلَمختونيَن َأنُفَسُهم ال َيحَفظوَن  .َصليِب ٱلَمسيح
َأّما  .ِبَأجساِدُآمٱلّناموَس، َلِكنَُّهم ُيريدوَن َأن َتخَتِتنوا ِلَيفَتِخروا 

َأنا َفحاشى لي َأن َأفَتِخَر ِإّال ِبَصليِب َربِّنا َيسوَع ٱلَمسيِح، 
ِلَأنَُّه في ٱلَمسيِح  .ٱلَّذي ِبِه ُصِلَب ٱلعاَلُم لي َوَأنا ُصِلبُت ِللعاَلم

َيسوَع ال َيسَتطيُع ٱلِختاُن َشيًئا َوال ٱلَقَلُف، َبِل ٱلَخليَقُة 
ذيَن َيسُلكوَن َهذِه ٱلطَّريَقَة، َعَليِهِم ٱلسَّالُم َوُآلُّ ٱلَّ .ٱلَجديَدة

َفال ُيَعنِّني َأَحٌد في ما َبعُد،  .َوٱلرَّحَمُة َوَعلى ِإسرائيِل ٱهللا
ِنعَمُة َربِّنا َيسوَع  .ِلَأّني حاِمٌل في َجَسدي ِسماِت ٱلرَّبِّ َيسوع

  آمين. ٱلَمسيِح َمَع روِحُكم َأيُّها ٱِإلخَوة
  

  )١٧-١٣: ٣  ( البشيريوحناالقديس  شريف من بشارة فصُل:اإلنجيل
  

َوَآما َرَفَع .  َوَلم َيصَعد َأَحٌد ِإلى ٱلسَّماِء ِإّال ٱلَّذي َنَزَل ِمَن ٱلسَّماِء، ٱبُن ٱلَبَشِر ٱلكاِئُن في ٱلسَّماء
هِلَك ُآلُّ َمن ُيؤِمُن ِبِه، َبل َتكوَن َلُه موسى ٱلَحيََّة في ٱلَبرِّيَِّة، َهَكذا َينَبغي َأن ُيرَفَع ٱبُن ٱلَبَشِر، ِلَكي ال َي

   .ِلَأنَُّه َلم ُيرِسل ٱُهللا ٱبَنُه ِإلى ٱلعاَلِم ِلَيديَن ٱلعاَلَم، َبل ِلُيَخلَِّص ِبِه ٱلعاَلم. »ٱلَحياُة ٱَألَبِديَّة
  

     عبرة  و  قصة
  

  >> عهد على الخشبة<<
ان الصالح يسعى وآ. أحدهما آان سيء و الثاني صالح ،ُيحكى عن أخوان

. محاوالت أخيه ألجله ن ُيصلح أخاه لكن دون جدوى رغم آلأبكل جهده 
لنقم  ":في أحد األيام قال ألخيهو .فضلأوآان مستعد أن يموت ألجله لُيصبح 

في و.  آل وسائل النجاةخيه واشترى أل."حلة بحرّية لعل اهللا يلهمك الخيربر
 ،والعربدة دون التحضير للرحلةالسيء في السكر األخ اليوم الموعود قضى 

جابه أفسأله أخيه عنها ف. وسيلة للنجاةي أمام أخيه دون أتى في الصباح أو
بحار اشتدت بحروا و بعد ساعات من اإلأرآبوا الزورق وف. لن نحتاجها

 ،"أعطني وسائل النجاة التي لديك" :خ السيء األفصرخ. ضربت المرآب بقوة و،الرياح فجأة
 آل تحيىان ن مت وإن تموت آل سيئاتك معي أياها لكن بشرط أن تعدني بإك سأعطي" :جابهأف

  . "آثرأفيك والفضائل التي أحياه 
بقي  وقلبت الزورق فغرق الصالح ومات و،من ثم اشتدت العاصفة. ل النجاةعطاه و سائأفوافق و 
ّبل أخاه و أخذ فاقترب وق.  من خشب الزورق المحطمفوجد أخاه يطوف على المياه مع قطعة. السيء

ثناء التجربة يحمل الخشبة أو آان . يا حياته بما ُيرضي اهللان يحأقطعة من الخشب وعاهد اهللا وأخاه ب
  . خاه ألجلهأويتذآر ما فعل 

فلنحمل خشبة صليبه . م نستعملهالص وألم يفعل المسيح ذلك ألجلنا؟ فقد أعطانا آل وسائل الخال
 .ى السماءلإولنغلب آل ما ُيبعدنا من الوصول 

  
  

   www.rcckw.com :الموقع االلكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: االيميل االلكتروني للكنيسة

  

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

  ت وردة مكسور التدريبية لمرشدين التعليم المسيحينعلن عن دورة األخ
   مساءا٩ مساءا إلى ٥ أآتوبر من ١ سبتمبر و ٣٠ و٢٩في 

 مرآز التعليم المسيحي عن فتح باب تسجيل أسماء األوالد الراغبين باالنتساب يعلن
   ظهرا١ ص إلى ٩ من ٢٥٦٥٢٨٠٢عند األخت ميرنا بالكنيسة على رقم 

الخميس يوم تعليم يوم ٢٠١١أآتوبر١٣أول

  تحتفل آنيستنا للروم الكاثوليك بالسنة األربعين على تأسيسها في الكويت
 الساعة ٢٠١١ أآتوبر ٧لقداس اإللهي يوم الجمعة وتدعوآم لمشارآتها االحتفال با

صباحا١١:٣٠


