
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنذروا وأوفوا الربَّ إلھنا، كلُّ الذين حولَه يأتون  :المقدمة

  في يھوذا، واسُمه عظيٌم في إسرائيلبھدايا هللاُ معروٌف 
    

  )1: 7.  16: 6( كورنثوسإلى  الثانية رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

إنِّي سأسُكُن : الحّي، كما قاَل هللا يا إخوة، إنَُّكم ھيكُل هللاِ   
ً وھُم يكونوَن لي َشعباً،  فيِھم وأسيُر فيما بينَُكم، وأكوُن لھُم إلھا
وا  فلذلَك أخُرجوا ِمن بينِِھم واعتِزلوا، يقوُل الرّب، وال تَمسُّ
ً وتكونوا أنتُم لي بنيَن وبنات،  نِجساً، فأقبلَُكم وأكوَن لُكم أبا

على كلِّ شيء، وإذ لنا ھذِه المواِعُد أيُّھا  يقوُل الربُّ القديرُ 
ليَن  وح، ُمكمِّ األحبَّاء، فلنطَھِّر أنفَسنا ِمن كلِّ دنٍَس للجسِد والرُّ
  .القداسةَ بمخافِة هللا

ليَن  وح، ُمكمِّ يا إخوة، لنُطھِّر أنفَسنا ِمن كلِّ َدنٍَس للجسِد والرُّ
داً ولَم نُفِسد أحداً ولَم لَم نَظلُم أح. القداسةَ بمخافِة هللا، إقبَلونا

نَمُكر بأحد، ولسُت أقوُل ذلَك للقضاِء علَيُكم، ألنِّي قُلُت آنِفاً 
إنَُّكم في قلوبِنا لنَموَت مَعُكم ونَحيا مَعُكم، إنَّ لي علَيُكم دالَّةً 

وقد امتألُت تعزيةً وأنا فائٌض . عظيمةً ولي بُِكم فَخراً عظيما
ا قَِدمنا إلى َمكُدونِيَةَ لَم بالفَرِح في كلِّ ِضيقتِنا، و في الواقِِع لمَّ

ِمَن : يُكن لجسِدنا راحةٌ قطّ، بَل كنَّا ُمتضايقيَن في كلِّ شيء
انا بقُدوِم تِيطُس، وليَس  ي الُمتواِضعين، قد عزَّ الخاِرِج حروٌب وِمَن الدَّاِخِل مخاِوف، لكنَّ هللاَ الذي يُعزِّ

حتى . التي تَعزَّى بِھا ِمن جھتُِكم، وھَو يُخبُِرنا بشوقُِكم ونَوِحُكم وَغيَرتُِكم لي بقدوِمِه فقط، بَل أيضاً بالتَّعزيةِ 
سالِة ال أنَدم وإن أُكن قد نَِدمُت لَكوني أرى أنَّ تِلَك . إنِّي ازَددُت فََرحاً، ألنِّي وإن كنُت قد َغَممتُُكم بالرِّ

ً يَسيراً، أفرُح اآل تُكم ولو ِحينا سالةَ قد َغمَّ فإنَُّكم ُغِممتُم بحَسِب . ن، ال ألنَُّكم ُغِممتُم بَل ألنَُّكم ُغِممتُم للتَّوبةالرِّ
 .هللا، حتى إنَّهُ لَم يَنَلُكم ِمن قِبَلِنا ُخسراٌن في شيء، ألنَّ الغمَّ بحَسِب هللاِ يُنِشُئ توبةً للخالِص ال نََدَم علَيھا

 
  )11-1: 5( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وقِد . رأَى َسفينتَيِن واقفتَيِن عنَد البَُحيرة *بينَما كاَن يسوُع واقِفاً ِعْنَد بَُحيَرِة َجنِّيصارات . فِي ذلك الزمان 

باك  الً وسأَلَهُ أَْن يَتَباعَد قلي. فَرِكَب إِحدى السَّفينتَيِن التي كانْت لِسمعان *ٱنحَدَر ِمنھُما الَصيَّادون ليَغِسلوا الشِّ
ا أَنجَز كالَمهُ قاَل لِسمعان *وجلََس يُعلُِّم الجموَع ِمن السَّفينة . عن البَرّ  ْم إِلى الُعْرِض وأَلقُوا ِشباَكُكم . فلمَّ تَقَدَّ
يد  ً . يا ُمعلِّم. فأَجاَب ِسمعاُن وقاَل لهُ  *للصَّ  *َكة ولِكْن بكلَِمتَِك أُلقي الشبَ . قد تَِعْبنا الليَل كلَّهُ ولم نُِصْب َشيئا

ً كثيراً  ا فَعلوا ذلك حازوا ِمن السَمِك َشيئا فأَشـاُروا إِلى ُشـَركائِِھم الذين في  *فأَخَذت شـبَكتُھُم تَتَخـرَّق . فلمَّ
فلّما رأَى ذلك ِسمعاُن  *فأَتَوا ومألُوا السَّفينتَيِن حتَّى كاَدتـا تَغَرقان . السَّفينِة األُخرى أَْن يَأْتُوا لنَجَدتِِھم

فإِنَّ الذُّھوَل قِد ٱعتَراهُ ھَو وجميَع  *أُبُعد عنِّي يا ربُّ فإِنِّي رُجٌل خاطئ . ُس خرَّ ِعنَد ُركبَتَي يَسوَع قائالً بُطرُ 
. وكذلَك يَعقوُب ويوحنَّا ٱبنا َزبَدى اللَّذاِن كانا َشريَكيِن لِسمعان *الذيَن مَعهُ بسبِب َصيِد السَمِك الذي أَصابُوه 

ا بلَغوا بالسَّفينتَيِن إِلى البَرِّ تََرُكوا كلَّ  *فإِنََّك ِمَن اآلَن تكوُن َصيَّاداً للنَّاس . ال تََخف. معانفقاَل يسوُع لسِ  ولمَّ
  َشيٍء وتَبُِعوه  

  
البيـــان الختــامي لسينودس أساقفة الكنيسة الرومية 

  الملكية الكاثوليكية
  2009حزيران  6 – 1عين تراز، 

    
المقّدس لكنيسِة الروِم الملكيّيَن الكاثوليك في المقرِّ البطريركيِّ  إنعقد السينودسُ 

، 2009وذلك بين األول والسادس من حزيران ) عاليه(الصيفيِّ في عين تراز 
برئاسِة غبطِة البطريرك غريغوريوَس الثالث ومشاركِة أساقفِة الكنيسِة 

وسوريا ومصر واألردّن الروميِّة الملكيِّة الكاثوليكيِّة الوافديَن من لبنان 
واألراضي المقّدسة والوالياِت المتّحدِة األميركيّة، وكندا، والبرازيل، 

  :واألرجنيتن، أستراليا والرؤساِء العاّميَن للرھبانيّاِت للجمعيّة البولسيّة، وھذه أسماؤھم ومراكُزھم
  

  :االفتتاح
: مة تناولت العناوين العريضة التاليةافتتح غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث السينودس المقّدس بكل

عمل الروح القدس في الكنيسة، توجيھات بولس الرسول إلى المكّرسين، جدول أعمال السينودس، تنظيم 
األبرشيّات، سينودسنا وھموم المنطقة، نداء إلى رعايانا في كّل مكان، نعمة الوحدة والسينودس في جو 

األلفين لوالدة الرسول بولس، وبداية سنة الكاھن التي أعلنھا قداسة وفي أجواء السنة اليوبيليّة . العنصرة
الكھنوت عند "البابا بنديكتوس السادس عشر، قّدم سيادة المطران عصام درويش موضوًعا روحيًّا عن 

وحضر سعادة السفير البابوّي في لبنان المونسينيور لويجي غاتي الذي أعرب عن سروره ". القّديس بولس
افتتاح السينودس السنوّي ونّوه بفرادة كنيستنا، متمنيًا أن تكون أعمال السينودس عنصرة  لوجوده في

  .متجّددة لما فيه خير الكنيسة والنفوس
   

  : التوصيات وقرارات السينودس
يطلب آباء السينودس المقدس من المسيحيين الموجودين في البالد العربية : الحضور المسيحي في الشرق

اجبھم كمسيحيين وحقّھم كمواطنين في حمل بشارة اإلنجيل وحرية العبادة والضمير وأن أن يتمسكوا بو

انحدرَت من العالِء أيھا المتحنن، وقبلَت الدفَن):اللحن الثامن( القيامة طروبـاريـة -
 ثالثة أيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا حياتنا وقيامتنا، يا رب المجد لك

 
ر، واحفظ بقوة غلبة على البربك وامنح حكامنا الخلص يا رب شعبك وبارك ميراث -

.صليبك جميع المختصين بك  
 

يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، ال  :القنداق -
بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك

يا والدة اإلله . إلى االبتھال ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي. نحن الصارخين إليك بإيمان
.المحامية دائماً عن مكرميكِ   

  ريركيةالنيابة البطتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك

  في الكويت
  25652802: ت 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  42 العدد – 2009 أيلول 27 األحد
  الصليب بعد األول حداأل



د االنتماءات الدينيّة والسياسيّة وأن يتشبثوا بأرضھم ووطنھم  يعوا أھميّة رسالتھم ودورھم في مجتمع متعدِّ
    ... ويعتبروه وطنًا نھائيا لھم

باء السينودس المقدس من أوالدھم المنتشرين في العالم كلّه يطلب آ: المسيحيّون الشرقيّون في بالد االنتشار
ويتمنون على رجال األعمال . راثھم وإيمانھم المقّدسأن يبقوا على اتصال مع وطنھم األم ويحافظوا على ت

كما يطلبون . منھم والمتمّولين، العمل على القيام بمشاريع استثمارية في بلدھم األّم لتثبيت الوجود المسيحي
   .منھم تسجيل أوالدھم في السفارات بغية تعزيز الوجود المسيحي في الشرق األوسط

نودس المقدس من الكھنة والرھبان والراھبات العمل على تنشئة علمانيين يطلب آباء السي: الكتاب المقّدس
كما يطلبون . تنشئة روحية متينة وتحضيرھم بحيث تؤھلھم للمساھمة في حلقات الكتاب المقدس وإدارتھا
وأن يركزوا . منھم العمل على أن يوجد الكتاب المقّدس في كل بيت بل مع كل فرد من المؤمنين والمؤمنات

   .عظتھم أثناء االحتفال بالليترجية اإللھية على شرح العقيدة واألخالق المسيحيةفي 
يوصي آباء السينودس المقدس إعطاء المرأة دورا مميزا في الكنيسة وفي : دور المرأة في الكنيسة

ي العمل االحتفاالت الليترجية، دورا يتناسب مع مواھبھا ودعوتھا وطبيعتھا التي وھبھا إياھا هللا وبخاصة ف
الرعوي كتحضير المؤمنين لألسرار المقدسة وتعليم األوالد والشبيبة واالھتمام بالمسنين وزيارة المرضى 

   .ومساندة المنازعين وتعزية الحزانى
وألّفوا لجنة لالھتمام بالدعوات الكھنوتيّة " موضوع سنة الكاھن"أعار اآلباء اھتماًما جّديًا : سنة الكاھن

  :بما يلي طران سليم غزال، وأوصوا برئاسة سيادة الم
   .يوّجه آباء السينودس المقّدس رسالة عاّمة لجميع الكھنة الملكيين حول دورھم وھويتھم ورسالتھم

  تقديم خادم هللا األب بشارة أبو مراد مثاالً لكاھن الرعيّة 
  : إصدار بعض منشورات بشأن الدعوات الكھنوتية

في الحركات الرسوليّة والمدارس الثانوية والجامعات في البالد  بدء حمالت منظمة ومخطط لھا خصوصا
   العربية وبالد االنتشار لحث الطالّب على دراسة الالھوت واالنخراط في سلك الكھنوت

   .تحديد معايير دقيقة ومفصلة لقبول دعوات الكھنة األبرشيين البتوليين والمتزوجين والكھنة الرھبان
  :في الشأن العربيّ 

آباء السينودس كثيًرا موقف قداسة البابا من الحضور المسيحّي في الشرق وحوار األديان والعيش ثّمن 
كما أبدوا حرصھم على سالمة العالقات بين الدول العربية، على قاعدة االحترام األكيد لسيادة . المشترك

افظ على وكرامة كل بلد، يؤسس لجھد عربي، يطبع العالقات بين األنظمة والشعوب، بما يح
  .الخصوصيات، ويستثمر القطاعات ويوظفھا لخدمة الصالح العربي العام

ورّكز اآلباء على أھميّة دور سوريا ولبنان في إنھاء الصراع الفلسطيني اإلسرائلّي، وعلى أھميّة 
 ارتباطھما المشترك بالتاريخ والجغرافية والتراث والعلم والتجارة ضمن االحترام المتبادل لسيادة كلّ 

  .منھما
وابتھل اآلباء إلى هللا من أجل السالم في األرض المقدسة كما أنّھم أيّدوا مساعي جامعة الدول العربية 

  ... الفلسطيني العربي وإحالل السالم في العراق والمنطقة والعالم بأسره -إلنھاء الصراع اإلسرائيلي
   

  :نـــداء 
في البالد العربية وفي كل بالد االنتشار، ويشّجعونھم على  ختاًما، يحيي آباء السينودس المقدس كّل أبنائنا

 أن يبقوا في أوطانھم وال يھاجروا متجلّدين على الصعوبات، لكي يقوموا بدورھم المسيحي في المجتمع
ھويتھم الدينية ومنفتحين  وإلنجيله وتعاليمه المقدسة، محافظين على لمسيحالعربي فيكونون شھوًدا للسيد ا

  .ت غيرھم باالحترام واإلكرام والموّدةعلى معتقدا
  
  
  

ويتمنّى اآلباء أن يبارك هللا تعالى كّل مواطنينا من كل الطوائف المسيحية واإلسالمية طالبين منه أن يحمي 
نقضَي حياةً سالمية بكل " -كما يقول بولس الرسول-بالدنا من اآلفات والحروب واألزمات والفتن، لكي 

  ."أمان وتقوى ووقار
 
     عبرة  و  صةق 
 

  >> قبل التجربة وبعدھا << 
 

أراد أحد علماء النفس إجراء تجربة فاحضر عصفورين ووضع كل 
منھما منفردا في قفص وقرر أن تستمر التجربة لمدة ساعات محددة 
وضع مع كل منھما مقدار مساو من األكل والماء وظل يراقب 

د أكل وشرب العصفور األول حاول أن يبحث عن مخرج ولما لم يج
. وجلس في ھدوء يأكل حين يجوع ويشرب حين يعطش مكتفياً بما لديه

العصفور الثاني حاول الخروج ولما لم يجد مخرج ھاج وظل يضرب 
بجناحيه فسكب الماء أوال وظل يضرب بجناحيه فسكب الطعام وظل 
. يضرب بجناحيه حتى كسر جناحه قبل انتھاء وقت التجربة بقليل

وفتح العالم القفصين فطار العصفور األول وحلق عالي انتھت التجربة 
أما الثاني فلم يقدر على الحركة واحتاج فترة عالج حتى يستطيع 

  الطيران 
  ."اااااااااااااه ھل تعطيني يا رب صبرا وھدوءا حتى تنتھي التجربة فاستطيع أن أحلق عاليا وأطير إليك"
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعلن مركز التعليم المسيحي في كنيستنا عن بدء تسجيل أوالد الرعية 
بدء . خت ميرناللتعليم بدءاً من صف األول االبتدائي وما فوق وذلك عند األ

  .أكتوبر 8التعليم لألوالد الخميس 
  

كما أننا نعلن عن الدورة التأھيلية للمرشدين التي تقيمھا األخت وردة 
  :جدول الدورة. مكسور

  م10م إلى 5أكتوبر من  2أكتوبر والجمعة  1الخميس 
  م10م إلى 5م و من 1ص إلى 10أكتوبر من  3السبت 

  .وذلك لتنمية مواھبنا وخدمة رعيتناداعين جميع من يرغب بالمشاركة 
  
  )28:19متى (       "اذھبوا وتلمذوا جميع األمم"


