
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنت يا ربُّ تحفظنا وتحمينا، من ھذا الجيل وإلى الدھر :المقدمة

  فت عند بني البشر عُ ، ألن الحقيقة قد ضَ قد فنيَ  فإن البارَّ  خلصني يا ربُّ 
    

  )18-11: 6( غالطيةإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

يِّ ُحُروٍف كتبُت إليُكم بيَدي، يا إخوة، أنظُروا بأ  
ِب الجسد،  وا بحَس دوَن أن يُرُض إنَّ جميَع الذيَن يري

وا ونَُكم أن تَختَتِن ؤالِء يُلِزم ئال . ھ َك ل ا ذل وإنَّم
ونيَن  يُضطھَدوا ِمن أجِل صليِب المسيح، ألنَّ الَمخت
دوَن أن  نَّھُم يري اموس، لك وَن النَّ ھُم ال يَحفَظ أنفَس

ي أن تختَتِنوا ليَفتخِ  ا فحاشى ل ا أن اِدُكم، أمَّ روا بأجس
ِه  ذي ب يح، ال وَع المس ا يس ليِب ربِّن َر إال بص أفتِخ
يِح  ُصلَِب العالَُم لي وأنا ُصلِبُت للعالَم، ألنَّهُ في المس
يسوَع ال يستَطيُع الِختاُن شيئاً وال القَلَف، بِل الخليقةُ 

ة، علَ ذه الطَّريق لُكوَن ھ ذيَن يَس لُّ ال دة، وك يِھِم الجدي
ٌد  ي أح حمةُ وعلى إسرائيِل هللا، فال يَُعنِّن السَّالُم والرَّ
ا  م أيُّھ َع روِحُك يِح م ا يسوَع المس ةُ ربِّن في ما بعد، ألنِّي حامٌل في جسدي ِسماِت الربِّ يسوع، نِعم

 .آمين. اإلخوة

 
  )31-19 :16( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
ُم . كاَن إِنساٌن َغنيٌّ يَلبَُس األُرُجواَن والبَزَّ . مانفِي ذلك الزَّ  ويتنعَّ

ماً فاخراً  اَزر *كلَّ يوم تَنَعُّ ُمهُ لَع اَن ِمسكيٌن ٱس َد . وك اً عن َمطروح
القُروح  اباً ب ِه ُمص ذي  *بابِ اِت ال َن الفُت بََع م تَھي أَن يَش اَن يَش وك

يّ  دِة الَغنِ ن مائ قُطُ م الُب . يَس ِت الِك ل كان ُس بَ أْتي وتَلَح اً تَ أَيض
ه  راھيم *قُروَح ى ِحضِن إِب ةُ إِل هُ المالئك كيُن فنَقَلَْت اَت الِمس م م . ث

ن  اً وُدفِ يُّ أَيض اَت الغن ي  *وم يِم ف ي الَجح و ف ِه وھ َع عينَي فرفَ
ذابات دٍ . الَع ن بعي راھيَم م رأَى إِب ي أَحضانِه  ف ازَر ف ادى  *ولَع فن

ائالً  راھيُم ٱرَحمن. ق ِت إِب ا أَب اِء . يي ي الم يَغِمَس ف ازَر ل ْل لَع وأَرِس
اني َد لس ذا اللَّھيب . طَرَف إِصبَِعِه ويُبَرِّ ذٌَّب في ھ ي ُمَع ال  *ألَنِّ فق

ك. إِبراھيم ذلَِك . تَذكَّر يا ٱبني أَنََّك نِلَت َخيراتَِك في حياتِ اَزَر ك ولَع
اه ذَّب . بالي َت تتَع زَّى وأَن و يَتع ِه  *واآلَن فھ ذا كلِّ وَق ھ ا وف فبينَن

تْ  د أُثبِتَ ةٌ عظيمةٌ ق ازوا . وبينَكم ھُوَّ دوَن أَن يَجت ذين يُري ى إِنَّ ال حتَّ
تَطيعون يكم ال يَس ا إِل ن ھُن ا . م ُروا إِلين اَك أَن يَعبُ ذيَن ھُن  *وال ال

ُ . فقال مفإِنَّ لي خمسةَ إِخَوٍة حتَّى يَشھََد لَ  *أَن تُرِسلَهُ إِلى بيِت أَبي  َك إَِذن يا أَبتأَسأَل أْتُوا . ھُ لكي ال يَ
ذا  ذاِب ھ راھيم *ھُم أَيضاً إِلى َموِضِع الع هُ إِب ال ل نھُم . ق َمعوا ِم اَء فَْليَْس َدھم ُموسى واألَنبي  *إِنَّ ِعن

ه *بَْل إِذا مضى إِليِھم واِحٌد من األَمواِت يَتُوبون . ال يا أَبَِت إِبراھيم. قالَ  َمعوا من . فقال ل م يَس إِْن ل
  فإِنَّھُم وال إِْن قاَم واِحٌد ِمَن األَمواِت يَقتَنِعون. ياءموسى واألَنب

 
 
 ،،،اــــــــــهللا يصلّي األبان 
  
  يا بنّي الذي على األرض  

  المجّرب ،المستوحش ،المھموم
  أنا أعرف اسمك جيداً  
  ألني أحبك ،أقدّسهألفظه وو 
   
  لست لوحدك ،ال 
  بل أنا مقيم فيك 
ً و    تنبني ھذا الملكو معا
  الذي سترثه أنت 
   
  ،يسّرني أن تصنع مشيئتي 
  ،فمشيئتي ھي أن تكون سعيداً  
  ألّن مجد هللا 
  ھو أن يحيا اإلنسان  

لُِننشْد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة، األزليِّ): الخامساللحن (القيامة  طروبـاريـة -
بالجسِد على ألنه ارتضى أن يصعَد . مع اآلِب والروح، المولوِد من العذراِء لخالِصنا

 الصليب، ويحتمَل الموت، وُينِھَض الموتى بقيامِته المجيدة
 

ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البربخلص 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، . صوات الخطأة الطالبين إليكُتعريضي عن أ
يا والدة . ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتھال. نحن الصارخين إليك بإيمان

.اإلله المحامية دائماً عن مكرميكِ   

  النيابة البطريركيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك

  في الكويت
  25652802: ت 
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  إتّكل دائما عليّ  
  فيكون لك خبزك كفاف يومك 
  فقط أطلب منك ،ال تھتمّ  
  أن تعرف كيف تتقاسمه مع إخوتك 
   
  تعرف انني أغفر لك كل إھاناتك لي 
  ھا قبل أن تقترف 
  لذلك أطلب منك 
  أن تصنع الشيء نفسه 
  مع الذين يھينوك  
   
  ،و حتى ال تقع أبدا في التجربة 
  ،تمّسك بشّدة بيدي 
  و أنا أنّجيك من الشرّ  

   ...الحبيب  يا بنيّ 
 

     عبرة  و  قصة
 

  >> !!  المكان الرئيسي <<
  

قيل عن بسمارك أكبر السياسيين في أوروبا في زمنه، إنه ُدعى إلى حفل، فلم يضعه المنظمون في 
أنا آسف يا سيد : " والحظ رئيس البروتوكول ذلك، فأسرع إليه معتذراُ وقال له. به قالمكان الالئ

ي ال داع: " فأجابه بسمارك في ھدوء" بسمارك، ألنه كان يجب أن تجلس في المكان الرئيسي
  .فحيثما جلس بسمارك، يكون ھذا ھو المكان الرئيسي. مطلقاً ألن تأسف

وقال للمدعوين مثال وھو يالحظ كيف اختاروا المتكآت األولى قائال لھم متى دعيت من أحد إلى 
فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول . عرس فال تتكئ في المتكأ األول لعل أكرم منك يكون قد دعي منه

بل متى دعيت فاذھب واتكئ في . فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع األخير. ذالك أعطني مكانا لھ
حينئذ يكون لك مجد . الموضع األخير حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق

  . أمام المتكئين معك
  7-10. 14ألن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع لوقا 

  
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ديسمبر في  4يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة 

  قاعة السفارة اللبنانية 
  فقطحضور أوالد التعليم في كنيستنا مع أھلھم 

  تعلن أخوية أم المعونة الدائمة عن معرضھا الخيري في بيت لوزان من
  حضور رعيتنا يشجع األعمال الخيرية. نوفمبر لمدة ثالث أيام 22 

  فال تترددوا بحضوركم ومساعداتكم،،، 

  
The Holy Alphabets 

  
A lthough things are not perfect, 
B ecause of trial or pain, 
Continue in thanksgiving  
D on't even think to blame.  
E ven when the times are hard, 
F ierce winds are bound to blow,  
G od is forever able  
H old on to what you know.  
Imagine life without His love,  
J oy would cease to be,  
K eep thanking Him for all the things  
L ove imparts thee to see. 
Move out of ' Camp Complaining ',  
No weapon that is known  
O n earth can yield the power 
P raise can do alone.  
Quit worrying about the future,  
R edeem the time at hand, 
S tart every day with prayer  
To 'thank' is God's command.  
U ntil we see Him coming, 
V ictorious in the sky,  
We'll run the race with gratitude, 
X alting God most high. 
Y es, there'll be good times and yes some will be bad, but... 
Z ion - the perfection of beauty, will enthrall you no matter 
what may happen... 


