
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القراءات اإلنجيلية
 أنَت يا ربُّ تحفُظنا وتحمينا، من ھذا الجيِل وإلى الدھر     :المقدمة

     خلِّصني يا رّب، فإن البارَّ قد فني، ألن الحقيقَة قد َضُعَفت عنَد بني البشر
  :أعمال الرسلفصٌل من 

  
ُس  ُن الرُّ ا نح ام، فيم ةفي تلَك األيَّ ا روُح ِعرافَ ةٌ بھ تقبَلَْتنا جاري الة، اس ى الصَّ وَن إل ُب . َل ذاِھب ت تُكِس وكانَ

ُد هللاِ : َمواليَھا َكسباً َجزيالً بِِعرافتِھا، فطَفِقَت تمشي في إثِر بُولَُس وإثِرنا وتصيُح قائلةً  م عبي اُل ھُ ج ھؤالِء الرِّ
وح. أيَّاماً كثيرة العلّي، وھُم يُبشِّرونَُكم بطريِق الخالص، وفعلَت ذلكَ  رُّ اَل لل َت وق ي : وإذ َضِجَر بُولُُس التَفَ إن

ا ُرَج ِمنھ يِح أن تَخ وَع المس ِم يس ُرَك باس اُء . آُم َب رج د ذھ هُ ق ا أنَّ ا رأى َموالِيَھ اعة، فلمَّ َك السَّ ي تل فخرَج ف
ام،  َد الُحكَّ وِق ِعن ى السُّ ا إل وھُم يال وَجرُّ ولَُس وِس ى بُ ائلينَ َمكَسبِِھم، قبضوا عل ُوالِة ق دَّموھُما لل ذيِن : وق إنَّ ھ

ُن  ا، إذ نح َل بِھ ا وال العم ا قَبولَھ وُز لن اداٍت ال يج اِن بع ان، ويُنادي ا يھوديِّ دينتَنا، وھُم بالِن م ُجلَيِن يُبَْل رَّ ال

ا. رومانيُّون، فقاَم عليِھما الَجمعُ  َربا بالِعصّي، ولمَّ روا أن يُض ا وأم ُوالةُ ثيابَھُم َق ال زَّ الِجراِح  وم ا ب أثخنوھُم
ا . ألقَوھُما في السِّجن َك الوصيَّة، ألقاھُم ِل تل اَن بمث جَّ اَن بأن يَحُرَسھُما بَضْبٍط، وإذ أوصَي السَّ وأوَصوا السَّجَّ

هللا، في السِّجِن الداخليِّ وضبطَ أرُجلَھُما في الِمقطََرة، وعنَد نِصِف الليِل كاَن بُولُُس وِسيال يُصلِّياِن ويُسبِّحاِن 
جن ُس السِّ ت أُس ى تَزعَزَع ديدةٌ حت ةٌ ش ةً َزلَزلَ دثَت بَْغتَ معونَھُما، فح وَن يس اِل . والمحبوُس ي الح ت ف فانفتََح

مَّ أن  يَف وھَ تلَّ السَّ اُن ورأى أبواَب السِّجِن مفتوحة، اس ا استيقَظَ السَّجَّ األبواُب كلُّھا وانفكَّت قُيوُد الجميع، فلمَّ
اً : نِِّه أنَّ المحبوسيَن قد ھربوا، فناداهُ بُولُُس بصوٍت عاٍل قائالً يقتَُل نفَسهُ، لِظَ  ا جميع َك سوءاً فإنَّ ل بنفِس ال تفَع

ال. ھھُنا، فاستدعى بمصباٍح ووثَب إلى داخلٍ  ا وق مَّ خرَج بِھم د، ث َو ُمرتَِع يال وھ يَِّديَّ : وخرَّ لبُولَس وِس ا س ي
َع آمِ : ماذا ينبغي لي أن أصنَع ألخلَُص؟ فقاال اهُ وجمي بِّ يسوَع المسيح، فتَخلَُص أنَت وأھُل بيتِك، وكلَّم ْن بالرَّ

ا َل ِجراَحھُم ِل وغس َن اللي ّب، فأخَذھُما في تلَك السَّاعِة ِم َو وَذووهُ . َمن في بيتِِه بكلِمِة الرَّ ِه ھ ن وقتِ َد ِم واعتََم
َم لھُما مائدةً     .َج مَع جميِع أھِل بيتِه، إذ كاَن قد آَمَن باوابتَھَ . أجَمعون، ثم أصَعَدھُما إلى بيتِِه وقدَّ

  
  :فصُل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير:اإلنجيل

  
اناً . فِي ذلك الزمان  اٌز رأَى إِنس فيما يسوُع ُمجت

ِده  ُذ َمولِ ائلين *أَعمى ُمن ُذه ق ألَهُ تالمي ُم . فس ا ُمعلِّ ي
أَ  َد . َمن أَخط ى ُولِ واهُ حت ذا أَم أَبَ اَب  *أَعمى أَھ أَج
واهال . يسوع أَ وال أَب ْن لتُ . ھذا أَخط اُل لك َر أَعم ظھَ

يَنبغي لي أَْن أَعمَل أَعماَل َمن أَرَسلَني ما  *هللاِ فيه 
ار ِه . داَم النھ ٌد في تَطيُع أَح ذي ال يَس ُل ال يَأتي اللي س

الَم  *عَمالً  وُر الع ا نُ الَِم فأَن ُت في الع اَل  *ما ُدم ق
ى َل عل ذا وتَفَ اً  ھ ِه ِطين ن تَْفلَتِ نََع ِم األَرِض وص

ى  ي األَعم الطِّيِن َعينَ ى ب هُ  *وطَل اَل ل ْب ٱوق ذھَ
ل : وَمعنى الكلِمةِ  -غتَِسْل في بِرَكِة ِسلواَم ٱو الُمرَس
ى و - يراً ٱفمض اَد بَص َل وع الجيراُن  *غتَس ف

اَن يَ . والذين كانوا يََرونَهُ قَْبالً أَعمى قالوا ل أَليَس ھذا ھو الذي ك وَّ ُس ويتَس ه ھو *جلِ ھُم إِنَّ اَل بعُض اَل . فق وق
ول. آَخرون إِنَّهُ يُشبِھُهُ  اَن يق ا ھو فك ا ھو . وأَمَّ هُ  *أَن الُوا ل َف . فق اَك ٱكي ْت َعين ال *نفتََح اَب ذاك وق ذا . أَج ھ

يَّ  ى َعينَ اً وطَل ه يسوُع صنََع ِطين اُل ل ي . الرُجُل الذي يُق ال ل ِة ِسٱوق ى بِْرَك ْب إِل لْ ٱلواَم وذھَ يُت . غتَِس فمَض
يِّيَن  *فقال ال أَعلَم . فقالوا لهُ أَيَن ذاك *غتَسلُت فأَبَصرت ٱو يس ى الفَرِّ اَن  *فأَتَوا بالذي كاَن قَْبالً أَعمى إِل وك

يُّوَن أَيضاً كيف أَبَصرَ  *حيَن صنَع يسوُع الطِّيَن وفتََح َعينَيِه يوُم سبٍت  يس م. فسأَلَهُ الفَرِّ اَل لھ ى  .فق َل عل جَع
يِّين *غتَسْلُت فأَبَصرت ٱَعينَيَّ ِطيناً و يس َن الفَرِّ وٌم ِم َن هللاِ . فقاَل قَ يَس ِم ُل ل ذا الرُج بت. ھ ظُ السَّ هُ ال يَحفَ . ألَنَّ
قاٌق . َكيَف يَقِدُر رُجٌل خاِطٌئ أَْن يَعَمَل ِمثَل ھذِه اآليات. وآَخروَن قالوا نَھُم ِش الوا أَيضاً لألَ  *فوقََع بي ىفق . عم

ى  *فقال إِنَّهُ نبيٌّ . أَنت ماذا تَقوُل َعنهُ بما أَنَّهُ فتَـَح َعينَيك َر حت اَن أَعمى فأَبَص هُ ك ه أَنَّ وُد عن ِق اليھ ولم يُصدِّ
َر . بنُُكما الذي تَقوالِن إِنَّهُ ُولِـَد أَعمىٱأَھذا ھو . وسأَلوھُما قائلين *َدَعوا أَبََوِي الذي أَبََصَر   *اآلَن فَكيَف أَبَص

َد أَعمى . نَحُن نَعلَُم أَنَّ ھذا ولَُدنا. فأَجابَھُم أَبَواهُ وقاال هُ ُولِ م *وأَنَّ َر اآلَن فال نَعلَ َف أَبَص ا كي تََح . وأَمَّ ْن ف أَْو َم
نِّ . َعْينَيِه فال نَعِرف ُل السِّ أَلوهُ فٱوھو كاِم ِه . س تكلَُّم عـن نَْفِس َو يَ ذا ألَنَّھُم *فھ واهُ ھ اَل أَب َن ق اِن ِم ا يَخاف ا كان

هُ إِِن . اليھود ع ٱألَنَّ اليھوَد كانوا قد تعاھَدوا على أَنَّ َرُج من المجَم يُح يُخ هُ المس ٌد بأَنَّ رَف أَح اَل  *عت ذلك ق فل
نِّ  هُ  *سأَلوهُ فٱأَبواهُ إِنَّهُ كامُل السِّ الوا ل ةً وق ةً ثاني داً . فَدعُوا الرُجَل الذي كاَن أَعمى مرَّ ِط مج ُم . أَع ا نَعلَ فإِنَّن

ُت أَعمى . إِْن كاَن خاِطئاً فال أَعلَم. فأَجاَب ذاَك وقال *أَنَّ ھذا الرُجَل خاطئ  ي كن إِنَّما أَعلَُم شيئاً واحداً ھو أَنِّ
َك . ماذا صنََع بِكَ . فقالوا له من جديد *واآلَن أُبِصر  تَح َعينَي مْ  *َكيَف ف بالً فلَ ْرتُُكْم ق د أَخبَ ابَھُم ق َمعوا أَج . تَس

 ً ذ . فماذا تُريدون أَن تَسَمعوا أَيضا هُ تالمي ُذ  *أَلَعلَُّكم تُريدون أَنتم أَيضاً أَن تَصيروا ل َت تِلمي الوا أَن تَُموهُ وق فش
ُذ ُموسى . ذاك ا تالمي ا نَحُن فإِنَّ َم موسى  *فأَمَّ ُم أَنَّ هللاَ كلَّ ُن نَعلَ َن ھ. نَح ن أَي ْم ِم ْم نَعلَ ذا فلَ ا ھ اَب  *َو فأَمَّ أَج

  الملكيين  النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

:عيد القيامة طروبـاريـةال -  
المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور 

) ً   )ثالثا
 

ك وامنح حكامنا الغلبة على البربر، واحفظ خلص يا رب شعبك وبارك ميراث -
ليبك جميع المختصين بكبقوة ص  

 
  ):على اللحن الرابع(األعمى  قنداق -

ُم إليَك، أيھا المسيح، كاألعمى منذ مولِده، صارخاً  لقد ُحِرمُت عيَنْي نفسي، فأتقدَّ
  البھاِء للذيَن في الظالم أنَت النوُر الفائقُ : إليك بتوبة

 
  ):على اللحن الرابع(طروبارية الصعود -

حت تالميذك بموعد الروح القدس لقد صعدَت بمجٍد أيھا وثبتھم . المسيُح إلھنا، وفرَّ
 بالبركة، ألنك أنت ابن هللا المنقذ العالم

 
  ):على اللحن السادس(قنداق الصعود -

دت األرضياِت والسماويات، صعدت بمجٍد  ا أكملت التدبير الذي من أجلنا، ووحَّ لمَّ
أنا : ثاً غير منفصل وھاتفاً بمحبِّيكأيھا المسيح إلھنا، دون أن تبرَح مكاناً، بل الب

 معكم، وليس أحٌد عليكم

   37 العدد – 2009 أيار 17 األحد
  األعمى أحد – المجيد للفصح السادس األحد



ً . الرُجُل وقاَل لَھُم يَّ . إِنَّ في ھذا لََعَجبا َمُع  *أَنَّكم ال تَعِرفوَن ِمْن أَيَن ھَو وقد فتََح عينَ ُم أَنَّ هللاَ ال يَس ُن نَعلَ ونَح
َد  *تَّقى هللاَ وَعِمَل مشيئتَهُ فَلَهُ يَستَجيب ٱولكْن إِذا أَحٌد . للَخطَأَة ن ُولِ ولَْم يُسَمْع ُمنُذ الدَّھِر أَنَّ أَحداً فتََح َعينْي َم
ا  *أَعمى  َن هللاِ لََم ذا ِم ن ھ يئاً ٱفلَو لم يُك َل َش هُ  *ستطاَع أَن يَفَع الوا ل ابُوا وق دَت في . أَج د ُولِ ك ق َك بُِجملَتِ إِنَّ

ً  وَسِمَع يسوُع أَنَّھم *فطَردوه خارجاً . الخطايا وأَنَت تُعلُِّمنا َت . فَوَجَدهُ وقاَل لهُ . طَردوهُ خارجا ـِن بٱأَتُْؤِمُن أَن ب
هُ . قاَل لهُ يسوع *وِمَن بِه وَمن ھَُو يا َسيُِّد ألُ . وقال فأَجـاَب ذاك *هللا  د رأَْيتَ َك . ق ذي يُكلُِّم هُ  *وھو ال اَل ل . فق

 وسَجَد لهُ . أَنا أُوِمُن يا ربّ 
 
  للفصح سسادالاألسبوع  - األعمىأحد  
د   ذا األح ي ھ ح. ف ادس للفص ا ،الّس ا وإلھُن نَعھا ربُّن ي ص ة الت د لألعجوب   نُعيّ

ِده ذ مول ى من يح لألعم وُع المس نا يس وس. وُمخلُّص ا للنف ر ذات طبيبً يُّد أظھ   فالس
اد اء. واألجس ائَق البھ وًرا ف الم  ون ي الظّ ذين ف ه. لل جود ل ى السُّ ع إل ا الجمي   داعيً

ا  ا وإلھً ه ربًّ راف ب   ).38 -1: 9و ي(واالعت
ه ان كلّ فاء اإلنس ى ش ٌز إل ين رم فاء الع د. ش راُج الجس ين س فاء. ألنَّ الع تنارة  والّش ى االس ُز إل اء يرُم بالم

   .أي المعموديّة. المقّدسة
  يا مسيحي أنت َدفُق النوِر تُھديه األنام
  قد وھبَت النور لألعمي وبّددت الظالم

  آمين. لھُنا ارحمناأيّھا المسيُح إ. فبرحمتك التي ال حّد لھا
  

   2009أيار  21الخميس  -خميس الصعود 
وم ذا الي ي ھ ح ،ف ن الفص ادس م بوع الس ن األس يس م ا ،الخم عود ربّن ُد لص   نُعيّ

د ين اآلب بالمج ن يم ه ع ّماء وجلوس ى الس يح إل وع المس نا يس ا ومخلّص ا. وإلھن   ُمثبّتً
دس وح الق رُّ كاب ال د انس َذه بموع   .تالمي

ا  ين يوًم د أربع ذفبع وره للتالمي ه وظھ ن قياَمتِ ربّ . م وُد ال دّ   يع ه ليُع ى أبي د إل   بالمج
ا  ا مكانً و (لن ا). 3 -1:  14ي ي ألّھَھ ا الت ه طبيعتَن امالً مع الروح .ح ا ب ًدا إيّان   وواِع

ُدس ا ،القُ دإ تألُِّھن د ومب ك المج ون ذل ه. ُعرب وت التألُّ ّميه الھ ا نُس ذا م ار. ھ د ص   فق
   اإلنسان إلھًاألصير أنا . هللا إنسانًا

  منحت ُمساّريك وعًدا بإرسال روح العزاء
  وُعدت لحضِن أبيك بُحمر ثياب الفداء

  آمين. أيّھا المسيح إلھُنا ارحمنا. فيا من صعد بمجٍد إلى الّسماوات
  

 أصل صالة الوردية المقدسة
ورود  ن ال ل م ة إكلي ا بمثاب ة ألنھ الة بالوردي ذه الص ت ھ دعي

  .لعذراء المجيدة، تكريما لھال الروحية يقدمه المؤمن
يكس  أول من دعا إلى صالة الوردية في العالم ھو ديس دومن الق

ة )1170-1221( ا، وھو مؤسس رھبن ، في بالد أسبانيا وفرنس
ريم  الدومنيكان يدة م ا الس ه بھ ي أوحت ل وذلك طبقاً للطريقة الت

ذراء وار المجد في  العذراء نفسھا في رؤيا الع ا أن دة تكللھ المجي
ثالث  عظم بھاء، يحيط بھا ثالث ملكات، ويحيط بكل الملكاتأ ال

وان ة األل اً مزركشة مختلف ، فكانت .خمسون وصيفة ترتدي ثياب
اس أحمر  األولى ووصيفاتھا بلباس أبيض والثانية ومن معھا بلب

  .والثالثة وتابعاتھا بلباس ذھبي

 
 

ة ا قائل ديس الرؤي ذراء للق د فسرت الع ي أ: " وق ا أبن م، ي ثالث ملكات ھنأعل ابح،  ن ال رمز عن ثالث مس
ون . يتلي خمسين مرة في كل مسبحة والعذارى اللواتي يتبعھن كال منھن يمثلن السالم المالئكي الذي ا الل أم

ى أسرار  األبيض يرمز إلى أسرار الفرح، واللون األحمر يرمز إلى أسرار الحزن، واللون الذھبي يرمز إل
ه المال وأعلم أن السالم. المجد ي اإللھي ووالدت ئكي والصالة الربانية ھما عقد منظم حول أسرار تجسد ابن
 .وموته وقيامته وصعوده ومجده األبدي وحياته

 
رة ھذه ھي الوردية فانشرھا في كل مكان ى الحظي رار والخطاة يت... فترجع الخراف الضالة إل ون واألب وب

    "... النعمةي يتقدمون ويثبتون ف
  يم لمن يصلون المسبحة الورديةمواعيد العذراء مر

  .من يتلو ورديتي بخشوع، بحمايتي، وبجم من النعم السنية أعد .1
ة  .2 الوة الوردي ى  إن ت ة، واالنتصار عل يم، واستئصال الرذيل وات الجح ات ق وي لمقاوم سالح ق

  .اإلثم
ان  .3 ة، إن ك ن يموت دون توب ورع، وتأمل في أسرارھا المقدسة بخشوع، ل ة ب  من تال الوردي

  .اطئاً، ويثبت في النعمة إن كان باراً خ
  .يموت دون قبول األسرار المقدسة من يواظب على تالوة الوردية لن  .4
  .نجدتھم وإغاثتھم في كل احتياجاتھم كافة إن من يعنون بإذاعة ورديتي أبادر إلى  .5
 .إخوة يسوع المسيح، ابني الوحيد إن من يتلون ورديتي ھم أوالدي،  .6
  .وسيماً في السماء المخلصين ينالون مجداً  إن أبناء ورديتي  .7

  
  في أسرار الكنيسة  أجوبة مسابقة األسبوع السابق

  ؟معموديةإالَم يرمز ماء ال -1
o النزول إلى الموت مع المسيح والقيامة معه  
  إالَم يرمز الميرون الذي يمسح به في سر التثبيت؟ -2
o إلى أننا أصبحنا رائحة المسيح الطيبة  
  أعطاھا هللا في الكتاب المقدس رمزاً للعھد الجديد مع االنسان؟ما ھي العالمة التي  -3
o قوس قزح  
  ماذا نسمي الضوء الذي في داخلنا ويجعلنا نميّز بين الخير والشر؟ -4
o الضمير  
  متى يمنح سر مسح المرضى؟ -5
o في حال المرض الخطير  
  ؟"افخارستيا"ماذا تعني كلمة  -6
o عمل شكر  
  لمن أوكل يسوع كنيسته؟ -7
o لبطرس والرسل 

  
  
  
  
 


