
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنذروا وأوفوا الرب إلھنا، كل الذين حوله يأتون بھدايا :المقدمة

  هللا معروٌف في يھوذا، واسمه عظيٌم في إسرائيل
    

  )7- 1: 4( أفسس إلى القديس بولس رسالةالفصٌل من 
  
  

رّب، أن     ي ال يَر ف ا األس ُكم أن ُض َوة، أحرِّ ا إخ ي
قُّ تَسل ا يح اة، كم وِل أن ٍة وطُ كوا بكلِّ تواضٍع ووداع

اً  ُكم بعض يَن بعُض ا، ُمحتَمل تُم بھ ي ُدعي دَّعوِة الت لل
اِط  وِح بِرب رُّ دِة ال ِظ وح ي ِحف ديَن ف ة، ُمجتھ بمحبَّ

الم، يَس إال( السَّ ا ) ل د، كم ٌد وروٌح واح ٌد واح جس
د، وتُِكم الواح اِء دع ى رج تُم إل يَس إال( ُدعي ربٌّ ) ل

دٌ  دةٌ، واح ةٌ واح ٌد ومعموديَّ اٌن واح ٌد  وإيم هٌ واح وإل
الجميِع وفي . وأٌب واحٌد للجميع ِع وب وَق الجمي َو ف ھ

يِعكم، ا  جم ٍد ِمنَّ لِّ واح ت لك د أعطيَ ةَ ق ى أنَّ النِّعم عل
 .على ِمقداِر موھبِة المسيح

 
  )21-16: 12( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
ائالً  *إِنساٌن غنيٌّ أَخَصبَت َضيعتُهُ . ھذا المثَلقَاَل الربُّ  ِه ق ُر في نفِس ل. فجَعَل يُفكِّ اذا أَفَع هُ . م فإِنَّ

اَك . أَھِدُم أَھرائي وأَبني أَوَسَع منھا. ثُمَّ قال أَفَعُل ھذا *ليَس لي َموِضٌع أَخُزُن فيه ِغاللي  وأَخُزُن ھن
ي  ي وخيرات َع ِغالل وُل لنفسي *جمي ا ن. وأَق رة. فسِ ي نيَن كثي رةٌ موضوعةٌ لس راٌت كثي ِكِ◌ خي . ل

ـَك نفُسك. يا جاھل. فقال له هللا *ستَريحي وُكلِي وٱشَربي وتَنعَّمي فٱ ُب ِمن ِة تُْطلَ ذه الليل ذا . في ھ فھ
ـِل هللا *الذي أَعَدْدتَهُ لَِمن يَُكون  ي ألَج ِه وال يَغتَن ذا صاح. ھكذا َمن يدَِّخُر لنفِس ال ھ ا ق ن. ولّم هُ  َم ل
  أُُذناِن للسَّماِع فليسَمع

  
  المـــالبــــــس الـطــــقـــــســــيّــــة

  قــطـع حـلّــــة الكــاھن 
  

وب  – 1 ه : الث ال ل اويق يص أو  أيض القم
ة  اب ، وباليوناني تيخارة" الجلب ذا " االس ، ھ

روس  ال االكلي ع رج ين جمي ترك ب وب مش الث
ل ة الھيك ي . وخدم ا ف ون مزركش فلهويك  أس

ره  ى ظھ ام ، ويوضع عل ة واألكم ه الرقب وحول
ة " إلىوھو يرمز . صليب  وب الخالص وحلّ ث
ة  ه " . البھج يض، ولكن ادة أب ه ع ون لون ويك

ع  وانيجوز استعمال جمي ة األل ع  .المالئم ويمن
ا ال  ا، كم دانتيال ونحوھ ن ال ل زخرف م ه ك في

  .يكون فيه شّق من الجانبين
  
يل -2 ي كلم: البطرش الدة وھ ة أو الق ة يوناني

ي  ق" تعن ى العن ا يوضع عل ة ". م و العالم وھ
ة والمالبس الطقسية اب المدني ين الثي . الفارقة ب

ىلذلك يلبسه الكھنة حيث ال يضطرون  بس  إل ل
ة  ة الكامل ة الكھنوتي يل . الحلّ بس البطرش ول

ة ة والشمامس اقفة والكھن وظ لألس ن . محف لك
دعى  م، وي الشمامسة يلبسونه بطريقة خاصة بھ

د ون" ھم عن لبان ". االوراري ه ص ّرز علي وتط
ة  ة وكلم دوس" ثالث ا" ق ع . ثالثً ر قط و أكث ھ

  .النعمة التي تحّل على الكاھن إلىالحلّة الكھنوتية قداسةً، يرمز 
  
وب حول الخصر: الزنار -3 ىوھو يرمز . وھو يستعمل لشّد الث ة هللا  إل ات في خدم ّوة والثب . الق

  .دمة الھيكلوھو غير معروف عند الشمامسة وخ

أيھا المسيُح إلھنا، الذي أظھَر  مبارٌك أنَت ):الثامناللحن (القيامة  طروبـاريـة -
يا . الصيَّادين جزيلي الحكمة، وأنزَل عليھِم الروَح القدس، وبھم اصطاَد المسكونة

.محب البشر المجُد لك  
 

ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البربخلص يا رب شعبك وبارك ميراث -
.صليبك جميع المختصين بك  

 
يين التي ال ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، ال يا نصيرة المسيح :القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
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 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  50 العدد – 2009 ي تشرين الثان 22 األحد
  الغني األحمق – بعد الصليب  والتاسعوالعشرون بعد العنصرة  الخامس حداأل



  
ام -4 ول : األكم وب ح ي الث ّد ُكّم تعمل لش ي تس ذراعين،وھ رابين  ال ّس الق ئال تم ّوث أو ل ئال تتل ل

  .ذراع هللا القوية التي تسند المحتفل إلىوھي ترمز . المقدسة
  
ى : الِحجر  -5 يّة عل وھو قطعة من القماش مبطّنة بشكل جيب كبير ، يلبسھا أصحاب الرتب الكنس

ب  ناألالجان اركا. يم ب خ ة جي ديًما بمثاب تعمل ق ت تس ا ن ل أو األوراق وم ه المنادي جي توضع في
  .السيف الروحي الذي يجب أن يتقلّده الكاھن إلىأما اليوم فھي ترمز . شاكل

اف " االفلونية"  -6 اھن من األكت ىأو الوشاح ، وھي معطف واسع يغطي الك دمين ، وھو  إل الق
  .حلّى به الكاھنالبّر الذي يجب أن يت إلىيرمز 

  
  الـــنور والشــــــــموع

  
فھي تظھر ھادئة . تعبيراً تصويرياً دقيقاً عن وقفة العابد أمام هللا تعتبر الشمعة
وقلبھا يشتعل اشتعاالً بنار ملتھبة تحرق جسمھا البارد الصلب،  ساكنة وديعة،

ا فتذيبه إذابة، وستكبه ة من  من فوھتھا دموعا تنحدر متالحقة تاركة خلفھ خال
ا داھا  نور، يسعد بھا كل من تأمل فيھ ى ھ يس . أو سار عل د ل والشمعة كالعاب

ذا  في ذاتھا، فھي مفحمة ال نور فيھا، حرلھا ف باردة ال حرارة فيھا، وتظل ھك
وتضيء فتبدد حجب الظالم  حينئذ تلتھب.. إلى أن تلھب قلبھا بشعلة من النار

ار  فطبيعتھا.. المحيطة، وتبعث الحرارة والدفء إلى َمْن حولھا بدون عمل الن
ار تعلت بالن ى إذا اش ة، حت ل النعم دون عم ان ب ة اإلنس ة كطبيع ة مھمل  تافھ

ا ار المتحدة بھ ة الن ا بطبيع ى وإنم ا األول ارت ال بطبيعتھ ار، وأن ة الن ان  .صارت من طبيع ا ك كلم
رون ماً ظھر نور الشمعة بقوة أكثر، مھما كانت صغيرة وضعيفة، فينتفعالوسط ظال ذلك . بھا كثي ك

 ..العالم المؤمن يظھر نوره واضحاً كلما ازدادت ظلمة الشر في
 

 :التالية أما رموز النور فھي
 
 !"نور العالم أنا: "رمز المسيح -
 

 .بيزنطيّ للمسيح، في زيّاح اإلنجيل في الطقس ال رمز يوحنا السابق - 
 

 .اإللھي رمز الحضور - 
 
 !المسيح الثاني رمز استعدادنا لمجيء -
 
  .)االيقونات الشموع التي تضاء أمام(والنذر والتقدمة  رمز التكريس  -
  الثالوث األقدس ووحدانيّة هللا، إلىويرمز ) تريكاري(المثلث  :شمعات المطران -

ه كا إلىويرمز  )ذيكاري(والمثنّى   مل وإنسان كامل وھو واحد أن المسيح إل
  .وإنسانيّة بطبيعتين إلھيّة

     عبرة  و  قصة
 

  >>  لماذا أربعون يوما؟؟؟؟ <<
  

ي تنص 40قدم يوسف ومريم يسوع إلى الھيكل بعد  ى يوماً من والدته على حسب الشريعة الت  عل
د (( د  40الولد بع وم والبنت بع وم 80ي ي عاش)). ي رة اإلقصاء الت ام رمز لفت . ھا آدم وحواءواألي

يوم ألن حواء أكلت وأعطت  80البنت . وبعد أن أخطأ آدم وحواء طردوا أي أقصوا عن الفردوس
دة م . آدم ليأكل فأخذت ضعف الم ه ال  40رق م  4*  10في ة رق م يشير للسماء واألربع العشرة رق

ألرض يشير لألرض ألنھا شريعة سماوية تطبق على األرض، كل موضع تشترك فيه السماء مع ا
يوم وخدم  40يوم على الجبل والمسيح له المجد صام  40موسى استلم الشريعة بعد  40يظھر رقم 

ھر 400شھر وعاش  40 د . ش ة 40وصعد بع ن القيام وم م رقم . ي ي  40إن ال رة ف اني كثي ه مع ل
ي في الصحراء  40الكتاب المقدس فالفيضان دام  ي  40يوما، بقي الشعب العبران ان النب نة، يون س

ي يسير  40عطى مھلة أ ا النب ة، إيلي ودوا عن الخطيئ وى لكي يع ا ألھل نين دء  40يوم ل ب ا قب يوم
داللة روحية وليس رقمية، ففي المواقف السابقة جميعھا كانت الحالة تتغير من  40رسالته، فالرقم 

ي . يوما 40السيئ إلى الحسن خالل  ا لكي يت 40لذلك جعلت الكنيسة مدة الزمن األربعين حول يوم
  .بھا اإلنسان م حالة اإلنسان الخاطئ إلى حالة النعمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

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

ديسمبر في  4يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة 
  مساءاً  5الساعة  –قاعة السفارة اللبنانية 

  فقطھم حضور أوالد التعليم في كنيستنا مع أھل

يعلن مركز التعليم المسيحي عن تنظيمه رحلة رعية كنيسة المخلص للروم 
، التجمع 2009نوفمبر  28الكاثوليك إلى شاطئ العقيلة يوم السبت الموافق 

دينار  2دينار للكبير و  3التذكرة . صباحاً  11في موقع الرحلة الساعة 
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