
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  

  : االشتراك في القداس
  "استيقظ أيھا النائم وقم من بين األموات، فيضيء لك المسيح"
  

في كنيسة خدمت فيھا قديماً عندما : "قال لي أسقف متقاعد
كنت كاھناً، كنت أحصى حضور المصلين نھار األحد 

وكنا %. 8و % 3كانت نسبة الحضور تتراوح ما بين 
 ً واليوم وبعد . "معنا ليزداد عدد المصلين نصلي دائما

مضي زمن عندما سألت كاھن الرعية ذاتھا أفادني أن 
بالرغم من أن %. 17نسبة حضور المؤمنين تجاوزت "

ھذه النسبة مازالت قليلة إال أنني تيقنت أن الصالة تؤتي 
سألت الكثير من الغائبين عن حضور القداس عن ". ثمارھا

وكان . ريرھم أنھم يصلون في البيتسبب غيابھم، فكان تب
كيف تصلون وأنتم ًتغّطون في النوم؟ أو تحتسون  جوابي

ً أو إلى مكان آخر في الشتاء أنا أفھم أنكم . القھوة؟ أم أنكم تذھبون في نزھة إلى البحر صيفا
راحة في عطلة نھاية األسبوع، ولكن أما يمكنكم المشاركة في قداس مبكر؟ أما لتحتاجون إلى ا

ستطيعون الذھاب في نزھة بعد حضور القداس؟ أما قرأتم عن المسيحيين األوائل في أورشليم ت
الغاية من ). 2: 42أع " (وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات"

شاركة، والصلوات وتناول جسد الرب، وھذه ال يمكن تحصيلھا التعلم والم: حضور القداس إثنتين
   .الكنيسة خارج

إذا أراد جمع العائلة حول مائدته بسبب من العاطفة البشرية وأواصر  ثم لماذا تلبون دعوة والدكم
قال . معھا على مائدة الرب والتجلس مالمودة بين أفراد العائلة؟ وال تفھمون أن عائلة هللا تدعوك

  ".من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فّي وأنا فيه: "يسوع
ويحضرني قول أسقف لرعية تبني كنيستھا . ثل الكنائس التي نصفھا شاغرحزن مال شيء يُ 
فھلموا إلى الكنيسة ألنھا تفرح بوجود أبنائھا، " أفرح لجھودكم ولكني أخشى أن ال تمتلئ: "الجديدة

  .وتشتاق إليھم في غيابھم
  16العدد  –ودير القمر أبرشية صيدھا –الوديعة           

 
   :القراءات اإلنجيلية

  َرنِّموا لملِكنا َرنِّموا. موا إللھنا َرنِّمواَرنِّ 
  ھلِّلوا إللِھنا بَصوِت االبتھاج. يا َجميَع األَُمِم َصفِّقوا باأليادي

  
  )19-11: 1( س الرسول إلى غالطيةبول رسالة القديس فصٌل من

  
يا إخَوة، أُعلُِمكم أنَّ اإلنجيَل الذي ُبشَِّر بِه على َيِدي ليَس ِبحسِب  

ألّني لَم أَتسلَّمُه وال َتعلَّمُتُه من إنساٍن َبل بَوحيِ َيسوَع  ناإلنسا
ً في ِملَِّة الَيھود المسيح َكيَف ُكنُت : إذ قد َسِمعتم بسيرتِي قديما

رھا وأَزيُد إقباالً في ِملَِّة الَيھود  أَضَطِھُد كنيسَة ِهللا إلى الغاَيِة وأَُدمَّ
تي، بكَ  وني أَفُوقُُھم َغيَرة على َتقليداِت على كثيريَن ِمن أترابي في أُمَّ

ا ارَتضى هللاُ الذي فَرَزني ِمن َجوِف أُمِّي وَدعاني بِِنعمتهِ  آبائي  فلمَّ
أَن ُيعلَِن ابَنُه فيَّ ألَُبشَِّر بِه بيَن األَُمم، لساَعتي لَم أُصِغ إلى اللَّحِم 

م ، بل ِسرُت وال َصِعدُت إلى أُورَشليَم إلى الذيَن ُھم ُرُسٌل َقبلي والدَّ
وَبعَد َثالِث سنواٍت َصِعدُت  إلى ِدياِر الَعَرب، ثمَّ َرَجعُت إلى دمشق

ُسِل ِسوى َيعقوَب  إلى أُورَشليَم ألَزوَر ُبطُرَس، فأَقمُت ِعندهُ َخمسة َعَشَر َيوماً  ولَم أََر َغيَرهُ مَن الرُّ
بَّ    .أخي الرَّ

 
  )16-7:11( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وكاَن َيسيُر َمَعُه جمھوٌر من تالميِذِه . كاَن يسوُع ُمنطلِقاً إِلى مدينٍة ٱسُمھا ناِئين. فِي ذلَك الزمان 

ا َقُرَب من باِب المدينة *جمٌع كثير  هِ . فلمَّ . وكانت ھِذه أَرملَةً . إِذا َميٌت َمحموٌل وھَو ٱبٌن وحيٌد ألُمِّ
ا رآھا الربُّ تحنََّن عليھا *لمدينة وكاَن مَعھا جمٌع غفيٌر مَن ا ودنا ولََمَس  *وقاَل لھا ال َتبكي . فلمَّ

ِه . سَتوى الَميُت وبدأَ يتكلَّمفٱ *أَيُّھا الشابُّ لَك أَقوُل قُْم . فقال. النَّعَش فوَقَف الحاِملُون  *فسلََّمُه إِلى أُمِّ
دوَن هللاَ قائ. سَتولى على الجميِع خوفٌ فٱ    لقد قاَم فينا نبيٌّ عظيٌم وٱفتَقَد هللاُ َشعَبُه . لينفجَعلوا ُيمجِّ
  

  :من وحي اإلنجيل
 

لقاء يسوع بأرملة نائين لقاء الضعف بالغلبة، ضعف أرملة رمتھا قوى الموت في واقع ال تجد 
مخرجاً منه بنفسھا، وبالصمت سارت وراء محنتھا وبالصمت عّبرت ال عن وضعھا بل عن نوعية 

نتصور ما اختفى وراء صمتھا من مرارة وضعف واختبار إلنعدام إمكانيات،  وتركتنا. وجودھا

. األرضياتلتفرِح السماويات، وتبتھِج ): لثاللحن الثا(القيامة  طروبـاريـة -
ألن الربَّ صنَع عزاً بساِعِده، ووطئ الموَت بالموت، وصار بكَر األموات، 

 وأنقذنا من جوِف الجحيم، ومنَح العالَم عظيَم الرحمة
 

خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،  -
 واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

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

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

  77 العدد – 2010أكتوبر /ولتشرين األ 10 األحد
  إحياء إبن أرملة نائين–بعد الصليبالثالثحداأل    

رة األسـبوعيةـــــــــــصــنرشة العن  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  25652802: ت  - في الكويت



واليوم، الناس غرقى آالمھم . وشعور باإلنھيار، فليس ما يقابل ضعفھا الكبير إال قدرة هللا المطلقة
جملة يرددھا يسوع مرات كثيرة وھو يعلم حق العلم أن االنسان ضعيف،  "ال تخافوا"فمن يعّزيھم؟ 

ً عابراً، ! ات كافية تقيه الخطر واآلالموال ضمان ال تخافوا ألن المحن مھما قست ليست إال امتحانا
، و سان ومصيره، ألن مصير االنسان أقووال تستطيع أن تتحكم باالن ى منھا شرط األمانة 

الشيء يحلنا من ھذه األمانة ال خوف وال خطر وال موت، ألن من نضع فيه رجاءنا ال يدركه 
  .ال تناله الشدة وھو معطي الحياة وسيدھاالموت و

  13العدد -أبرشية صيدا ودير القمر -الوديعة            
 تذكار القّديس الرسول يعقوب بن حلفى - أكتوبر  9السبت 

 
يميّز بعض آباء الكنيسة الشرقية، وال سيّما القديسان أبيفانيوس القبرصي وغريغوريوس النيصي، 

وھذا ما يفّسر التذكار الخاص الذي لألول، . الرسول يعقوب بن حلفى من الرسول يعقوب أخي الربّ 
وب بن يعق: والواقع انه ليس ھناك سوى رسولين باسم يعقوب. وتحتفل به الكنيسة الشرقية اليوم

وأول أسقف على ) 5 -2: 10متى (زبدى وأخي يوحنا اإلنجيلي، ويعقوب بن حلفى نسيب الرب 
  .أورشليم

 
 تذكار القّديس الرسول فيلبّس أحد الشمامسة - أكتوبر  11االثنين 

 
ونعرف من كتاب أعمال الرسل انه كان واحداً من . ولد القديس فيلبس الشماس في قيصرية فلسطين

وقد نادى بكلمة هللا في . بعة الذين رسمھم الرسل، وعلى رأسھم استفانُس أول الشھداءالشمامسة الس
السامرة، وعّمد سيمون الساحر، وأنار باإليمان بالمسيح خصّي كنداكة ملكة الحبشة والنوبة وقيّم 

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

 أبينا البار قزما المنشئ المقدسّي، أسقف مايوما تذكار -أكتوبر  14الخميس 
 

وشاءت عناية هللا أن تھدي اليه سرجيوس والد القّديس يوحنا . ولد القّديس قزما المنشئ في القدس
الدمشقي، فينتشله من بؤس مدقع، ويضّمه، وھو حدث السن، إلى اسرته فيتبّناه ويرّبيه في بيته، مع 

عكف سرجيوس على أن تكون لقزما ثقافة . حى له الصديق الوفيّ اوالده، ومنھم يوحنا الذي أض
ثم انتحل قزما . دينية ودنيوية وسيعة المدى نحّسھا في ما اتحف به الطقوس االلھية من مؤلفات

، سيم اسقفاً على مدينة مايوما، 743وفي سنة . وصديقه يوحنا الحياة الرھبانية في دير القّديس سابا
  .760نفسه الباّرة حول سنة من لواء غّزة، واسلم 

 تذكار القّديس لونجينوس قائد المئة الواقف بإزاء الصليب -أكتوير  16السبت 

تذكر التقاليد القديمة أن قائد المئة الروماني الذي اشرف على تنقيذ الحكم باالعدام بيسوع 
ان الذي انبثق وانه على أثر االيم. وأصله من كبادوكية. والمصلوبين معه، كان اسمة لونجينوس

في نفسه عندما اسلم يسوع الروح، رفض الفضة التي عرضھا عليه رؤساء اليھود ليخفي   نوره
غير أن . قيامة يسوع، وغادر، ورفيقين له، الجيش الروماني وعاد إلى بالده يكرز بالوھة المسيح

  يوس فأمر ھذا بأن بيالطس الوالي، اذ اغراه اليھود بالمال، شكى لونجينوس إلى االمبراطور طبيار
  

>> 

وارسلت ھامته المكّرمة من كبادوكية إلى المدينة المقدسة حتى يتأكد . يقطع رأسه ورأس رفيقيه
  .لليھود ولبيالطس انه مات

  
 

     عبرة  و  قصة

  >> !!  للمرارة حالوة
جلس طفل صغير بجانب الطاولة في المطبخ حيث 

ب فضوله كانت أمه ُتعّد له الكعكة التي يحبھا، وبسب
فابتدأ . ابتدأ يتذوق المواد الموضوعة على الطاولة

بالطحين فلم يعجبه طعمه، ثم وضع في فمه قليالً من 
خميرة العجين وتفاجأ بطعمھا الالذع، وتوّجه نحو أمه 

يبدو أنك لن تصنعي كعكة لذيذة ھذه المرة، ألن ": قائال
: أّمه فقالت له. "المواد التي تستعملينھا ليست لذيذة أبدا؟

لن أجيبك اآلن على سؤالك، عليك أن تنتظر إلى أن "
وبعد أن خبزت . "تنضج الكعكة، فتبدي عندھا رأيك

األم الكعكة في الفرن، ناولت صغيرھا قطعة منھا وابتدأ 
يأكل بحذر ولكنه اكتشف بعد لقمتين أن الكعكة لذيذة 

ما ": كالعادة وطلب قطعة أخرى، وعندھا سألته أمه
من المستحيل أن تكون المواد التي تذوقتھا لوحدھا تعطي ھذا ": قال لھا. "الكعكة اآلن؟رأيك بھذه 
إن األشياء المجتمعة مًعا وبدقة ھي التي تعطي النتائج الجيدة في ": فقالت له األم. "!الطعم اللذيذ

الن  ."ھاية
  

بعد والقرب مزيج من المرارة والحموضة والسعادة والمرض واليا إخوتي،  ،وھذه ھي حياتنا
كما جاء في الرسالة الى اھل رومية " تعمل معا للخير للذين يحبون هللاكل األشياء " ....ولكن

فـاألمـور التـي تـبـدو لـنا صعبة ومحزنة ھي التي تبني شخصيتنا ومشاعرنا وتساعدنا ). 28:8(
فرحة، وھكذا على الشعور مع اآلخرين عندما َيعُبرون بنفس المواقف سواء أكانت محزنة أم م

  .يستخدم هللا معنا ھذا الخليط لكي يخرج إنسان هللا كامال متأھبا لكل عمل صالح
  
  
  
 
 
 
  

  
  

 
  يوم الجمعة " عيد الصليب"نحتفل بقداس خاص بعيد كنيستنا 

  ص 11:30أكتوبر الساعة  15
  يليه حفل كوكتيل في صالة الكنيسة
   آملين حضوركم ومشاركتكم معنا


