
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
ٌد اسُمك إلى الدھور :المقدمة   مبارٌك أنت يا ربُّ إله آبائنا، ومسبٌح وممجَّ

   بنا، وجميُع أعمالِك حقيقيَّة، وطرقُك مستقيمة ألنك عادٌل في كلِّ ما فعلتَ 
    

  )15- 8: 3( طيطسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

َر ھذِه يا ولدي تِ    يُطس، صادٌق القول، وأريُد أن تقرِّ
ِ َذوي اھتماٍم في القياِم  األمور، حتى يكوَن الذيَن آَمنوا با

الحة ا . باألعماِل الصَّ افِعُة للنَّاس، أمَّ فھذِه ھَي الَحَسنُة والنَّ
خيفُة واألنساب، والُخصوماُت والمماَحكاُت  الُمباحثاُت السَّ

، فإنَّھا غيُر نافعٍة وباِطلة، وَرُجُل على الناموِس فاجَتِنبھا
ً أنَّ  الً وثانياً، أعِرْض َعنه، عالِما الِبدعة، بعَد اإلنذاِر أوَّ

ِة َيقضي ھَو نفُسُه على وھَو في الخطيئ. ھذا قد زاغ مثلَ 
تى أرَسلُت إليَك أرَتماَس أو تيِخيُكَس باِدْر أن م. نفِسهِ 

لتُ  ا  تأتيني إلى نيكوُبولِس، ألني قد عوَّ أن أشُتو ھناك، أمَّ
ِزيناُس معلُِّم النَّاموِس وأُبلُّس، فجھِّزُھما باعِتناٍء لئال 
ً ان َيقوموا باألعماِل  ُيعِوُزُھما شيٌء، وليتعلَّْم َذوونا أيضا
ِة، حتى ال يكونوا بدوِن ثَمر،  روريَّ الحِة للحاجاِت الضَّ الصَّ

َن يحبُّوَننا في سلِّم على الذي. ُيسلُِّم عليَك جميُع الذيَن معي
 آمين. النِّعمُة مَعُكم أجَمعين. اإليمان

 
  )15-5: 8( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
ارُع لَيزَرَع َزرَعهُ . الربُّ ھذا المَثلقَاَل   رِع على . خَرَج الزَّ وفيما ھَو َيزَرُع سَقَط بعُض الزَّ

ريق ماء َفُوِطَئ وأَكلَْتُه ُطيوُر . الطَّ خر *السَّ ا َنَبَت َيِبس. وسَقَط البعُض على الصَّ ُه لم تُكن . فلمَّ ألَنَّ
وسَقَط البعُض في األَرِض  *فنَبَت الشَّوُك مَعُه فَخَنَقه . وسَقَط البعُض بيَن الشَّوك *لُه ُرطوبة 

ا نَبَت أَثَمَر ِمئَة ِضعٍف . الجيِّدة . فقال *أَن َيكوَن ھذا المَثل  ما َعسى. فسأَلَُه تالميـُذهُ قائـلين *فلمَّ
ا الباقُوَن فبأَمثال. أَنُتم قد أُعِطيُتم معِرفَة أَسراِر ملَكوِت هللا وال . لَكي ال َينُظروا وُھم ناِظرون. وأَمَّ

رُع ھَو كلَِمُة هللا. وھذا ھَو المَثل *َيفَھُموا وُھم ساِمعون  ريِق ُھُم الذيَن . الزَّ والَّذيَن على الطَّ
خِر ُھُم  *ثمَّ َيأْتي إِبليُس وَينِزَع الكلَِمَة ِمن قُلوبِِھم لَِئالَّ ُيؤِمنوا فَيخلُصوا . نَيسَمعو والذيَن على الصَّ

وفي وقِت . فُيؤِمنوَن إِلى ِحين. فھُؤالِء لَيَس لُھم أَصلٌ . الذيَن َيسَمعوَن الكلَِمَة وَيقَبلوَنھا بفَرح
ون  ي الشَّوِك ُھُم الذيَن َيسَمعوَن ُثمَّ َيذَھبوَن فَيخَتِنقوَن بُھموِم الَحياِة والذي سَقَط ف *التَّجِرَبِة َيرَتدُّ
اِتھا ا الذي سَقَط في األَرِض الَجيَِّدة *فال َيأُْتون بَثَمر . وِغناھا وَملَذَّ فُھُم الذيَن َيسَمعوَن الكلَِمَة . وأَمَّ

ٍد وصالِحٍ  بر . فَيحَفظوَنھا في قلٍب جيِّ ا قاَل ھذا َصَرخ *وُيثِمرون بالصَّ ماِع . ولمَّ َمن لُه أُُذناِن للسَّ
   فلَيسَمع

  
  صالة للقديس فرنسيس االسيزي

  
 يا رب اجعلني أداًة لسالمك،

  حيث يكون الكره، دعني أنشر المحبة
  حيث يكون الظلم، دعني أنشر الرحمة

  ي أنشر اإليمانحيث يكون الشك، دعن
  حيث يكون اليأس، دعني أنشر األمل
  حيث تكون الظلمة، دعني أنشر النور
  حيث يكون الحزن، دعني أنشر الفرح

  يا إلھي، ھبنى نعمة أالّ أبحث كثيراً عن المواساة بقدر ما أواسي
  مم بقدر ما أفھَ أو أن أُفھِ 

  أو أن أَُحب بقدر ما أُِحبّ 
  فبقدر ما ُنعطيه ُنعطى، 

  ر الرحمة التي نظھرھا ُنرحم،وبقد
  آمين .وباإلماتة نولد في الحياة األبدية

  
  :قديسون نحتفل بھم

 فيلبس أحد الشمامسةكار القّديس الرسول تذ -أكتوبر  11
ونعرف من كتاب أعمال الرسل انه كان واحداً . ولد القديس فيلبس الشماس في قيصرية فلسطين

وقد نادى بكلمة . ل، وعلى رأسھم استفانُس أول الشھداءمن الشمامسة السبعة الذين رسمھم الرس
هللا في السامرة، وعّمد سيمون الساحر، وأنار باإليمان بالمسيح خصّي كنداكة ملكة الحبشة والنوبة 

 .وكان له أربع بنات يتنبأن. وقيّم جميع أموالھا، وعّمده على طريق غّزة

ا نزلَت إلى الموت، أيھا الحياةُ الخالدة، أمتَّ ): الثاني اللحن( القيامة طروبـاريـة - لمَّ
ا أقمَت األمواَت من تحِت الثرى، صرخْت جميُع قواِت . الجحيم بَسنى الھوِتك ولمَّ
أيھا المسيُح إلھنا، يا ُمعطَي الحياة، المجُد لك: السماويين  

 
ر، واحفظ بقوة امنح حكامنا الغلبة على البربك وخلص 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 . لشفاعة، وأسرعي إلى االبتھالھلمي إلى ا. نحن الصارخين إليك بإيمان
ك ك اً ائ ة ا ال

  النيابة البطريركيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك

  في الكويت
  25652802: ت 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  44 العدد – 2009 تشرين األول  11 األحد
  أحد اآلباء – الصليب بعد  ر بعد العنصرة والثالثعش التاسع حداأل



 
  الخبز ورموزه في كنيستنا

 
سر األفخارستيا ونالت كيانھا وحقيقتھا  الكنيسة وجدت خالل

ً األفخارستيا... خالل ھذا السر المقدس ھى ذبيحة  وأيضا
كان اجتماعھم لكسر الخبز ... فمتى اجتمع المؤمنون.. الكنيسة

: الكنيسة األولى ه، فنسمع عن)جسد الرب ودمه التناول من(
وكسر الخبز  كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة"

كانوا كل يوم يواظبون فى الھيكل ). "42:2أع " (اتوالصلو
، وإذ ھم يكسرون الخبز )المزامير صالة(بنفس واحدة 

ابتھاج ب فى البيوت، كانوا يتناولون الطعام) األفخارستيا(
وفى أول األسبوع، إذ كان "، )46:2أع " (بوبساطة قل
والسيد المسيح  ).7:20أع " (مجتمعين ليكسروا خبزاً  التالميذ

كنيسته كل يوم، إذ ھو  فسه ھو الذى يقدم ذبيحته بيده فىن
أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب  ھذا الذى... "الكاھن والذبيحة وھو هللا الذى يقبل الذبيحة

 ".عن خالص جنسنا
 لسّر اإلفخارستيّا، كما أراده المسيح متكلًّما عن خبز الحياة والخبز النازل من ھو الرمز الطبيعيّ  
  .السّري ، وما رواه االنجيليون عن العشاء)6يوحنا (سماء ال
 
 .اإلنسان وليس بالخبز وحده يحيا. أعطنا خبزنا كفاف يومنا :وھو رمز نعمة هللا 
 
. "شركة"ولذا تسّمى المناولة باللغات اليونانيّة والالتينيّة واألوروبيّة  وھو رمز المشاركة، 
 سإفخارستيّا ذبيحة القّدا ويستعمل في 
 الغروب واألغربنيّة ويؤكل كعالمة للشركة في حفالت أو والئم األغابي أو كما يكّرس في صالة 

 ويوّزع بركة في آخر، )سليقة بھيئة قمح أيًضا ويسّمى رحمة أو(ذكراألموات  ويقّدم في المحبّة
  ."انديدورون"ويدعى . القّداس

 
  . والسبت األول من الصوم) نون األولكا 4(مسلوق في عيد القديسة بربارة  ويؤكل بھيئة قمح 
  

 ".وحدھا حبّة الحنطة إن لم تمت بقيت". الحياة والقيامة وھو يرمز الى
   

 .، نتقاسم الخبز والملح!"بيننا خبز وملح: "بين الناس وھو عالمة الصداقة
  
  
  
  
  

     عبرة  و  قصة
 

  >> األسعار المرتفعة <<
  

ثمنھا . في سوق الخردة قطعة من الحديد ال شكل لھا، كانت تباع
لكن في يوم من األيام فكر شخص في . ال يتجاوز مائة ليرة مثالً 

أن يشتريھا ليصنع منھا إبرةً للخياطة، فارتفعت قيمتھا إلى ألف 
ً للساعات، فقفز .. ليرة وفكر شخص آخر أن يصنع منھا تروسا

ترى ما ھو سّر ھذه القفزة الضخمة . سعرھا إلى عشرة آالف ليرة
 مئة ليرة إلى عشرة آالف؟من 

. إن السبب يعود إلى نظرة المشتري الذي مّرت به ھذه القطعة
فھل تعرف كم تساوي أنت في نظر إلھك الذي خلقك وفداك؟ لقد 
اشتراك وأنت بال قيمة، ودفع الثمن الغالي دم ابنه يسوع المسيح، 

كما يجب أن نالحظ أن تحويل قطعة الحديد . ألنك غال جداً عنده
ولكن تحويلھا . ى أبر خياطة أمر يحتاج إلى تفتيت ھذه القطعةإل

فكلما زاد . إلى تروس ساعات فإنه يحتاج إلى تفتيت وصقل أكثر
  .هللا في تھذيبك وصقلك، كلما ارتفعت قيمتك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

يعلن مركز التعليم المسيحي عن بدأ تسجيل أبناء 
 ..سنوات وليس دون ذلك 5و  4الروضة  عمر 

  ..رنايالرجاء التسجيل عن األخت م
  


