
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 

   :القراءات ا�نجيلية
تي وتسبيحي، لقد كاَن لي خ�صاً    الربُّ قوَّ
  أدَّبَني الربُّ تأديباً، وإلى الموِت لَْم يُسلِْمني

  
  )١٧-١٠: ٦( أفسسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

 
تِِه، �  س�َح هللاِ إلبسوا  يا إخَوة، تشدَّدوا في الربِّ وفي قدرِة قوَّ

فإنَّ ُمصارعتَنا ليَست ِضدَّ  الكامل، لتَستَطيعوا مقاومةَ مكايِد إبليس،
ئاسات، ِضدَّ السَّلطات، ِضدَّ سائدي العالَم،  دٍم ولحم، بَل ِضدَّ الرِّ
وحيَِّة في السَّماويَّات،  عالَِم ظُلمِة ھذا الدَّھر، ِضدَّ قِوى الشَّرِّ الرُّ

الكاِمل، لتستطيعوا المقاومةَ في اليوِم  فلذلَك ُخذوا ِس�َح هللاِ 
متُم كلَّ شيٍء تَثبُتون،. الشِّرير وا   حتى إذا تمَّ انھضوا إَذن وُشدُّ

، وأنِعلُوا أقداَمُكم باستِعداِد إنجيِل  أحقاَءُكم بالحّق، والبَسوا ِدرَع البِرِّ
َن أن واحِملوا فوَق ھذِه كلِّھا تُرَس اVيمان، الذي بِه تَقِدرو السَّ�م،

واتَِّخذوا خوذةَ الخ�ِص  تُطفِئوا جميَع ِسھاِم الشِّريِر الُملتِھبة،
وح، الذي ھَو كلِمةُ هللا   � .وسيَف الرُّ

  

  )٢٧- ١٨: ١٨( لوقا البشيرفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  
ب�اً ل�ُه وق�ائ�ً . ِفي ذلك الزمان � �اِلح أَي'ھ�ا المعل��ـمُ . َدنا إِلى يسوَع إِنساٌن مَجر� أَِرَث  م�اذا أَعَم�ُل . الص*

��ة  أَن��َت َتع��ِرُف  *لم��اذا َت��دعوني ص��اِلحاً، 6 ص��الَح إ6ِ* واح��ٌد ھ��َو 4 . فق��ال ل��ه يس��وع *الَحي��اَة ا0َبدي*
ور. 6 َتسِرق. 6 تقُتل. 6 َتزنِ . الَوصايا ك . 6 َتشَھْد بالز' ھ�ذا ُكل'�ُه ق�د حِفظُت�ُه . فق�ال *أَكِرم أَباك وأُم*

ا س�ِمَع يس�وُع ذل�َك ق�اَل ل�هُ  *نُذ ِصباي مُ  ع�ُه عل�ى . ِب�ْع ك�ل* َش�ـيٍء ل�ك. واح�دةٌ ُتْع�ِوُزَك َبع�د. فلم* وَوز�
ماء. الَمساكين ا  *ثم* َتعاَل ٱتَبْعني . فَيكوَن لك كنٌز في الس* �ا ج�ّدً �ُه ك�اَن َغنّيً �ا َس�ِمَع ذل�َك َح�ِزَن 0َن*  *فلم*

ا رآهُ يسوُع قد َحِزَن ق�ال �ُه 0َس�َھُل أَن  *م�ا أَعَس�َر عل�ى َذوي ا0َم�واِل أَن َي�دُخلوا ملَك�وَت 4 . فلم* إِن*
�اِمعون *َيدُخَل الَجَمُل في َثقِب اMِبرِة ِمن أَن َيدُخَل غنيL ملَك�وَت 4  فَم�ن َيس�َتطيُع إَِذن أَن . فق�اَل الس*

  � ما 6 ُيسَتطاُع عنَد الناِس ُمسَتطاٌع عنَد 4. فقال *َيخلُص 
  

تذكار القّديس المجيد الجدير بكّل مديح أندراوس  - ٢٠١٠ نوفمبر ٣٠ الث3ثاء 
 الرسول المدعو أوّ@ً 

. اصله من بيت صيدا في الجليل. ھو ابن يونا واخو بطرس وتلميذ المعمدان قبل أن يدعوه يسوع
لمعمدان إلى المعلّم وھو اول من دعي من رسل الرّب، اذ التحق به مع يوحنا الحبيب بعد أن اشار ا

وضع البابا بيوس الثاني  ١٤٦٢وفي سنة . من اعمال اكائية في اليونان". ھا ھوذا خمل هللا:" عابراً 
  . ھامته الكريمة قرب ضريح أخيه بطرس في الفاتيكان

  
 تذكار القّديس النبي ناحوم – ٢٠١٠ديسمبر /كانون اCول ١اCربعاء  

  .ومن نبوءآته خراب نينوى عاصمة اjشوريين. قبل المسيح عاش النبي ناحوم في القرن السابع
  

 تذكار القّديس النبي حبقوق - ٢٠١٠ديسمبر /كانون اCول ٢الخميس 
ومن نبوءآته خراب الھيكل والمدينة المقدسة . عاش النبي حبقوق فى آخر القرن السابع قبل المسيح

  .ونينوى
  

 قّديس النبي صفنياتذكار ال - ٢٠١٠ديسمبر /كانون اCول ٣الجمعة 
ومن نبوءآته اندثار مملكة إسرائيل، وخراب . عاش النبّي َصفْنيا في آواخر القرن السابع قبل المسيح

  . اورشليم، ورجوع اjمم الوثنية إلى هللا وھ�ك الخاطئين، ومجد الصّديقين، والدينونة العامة
  

مة في الشھيدات تذكار القّديسة العظي - ٢٠١٠ديسمبر /كانون اCول ٤السبت 
  بربارة

وھي من الشھيدات الكثيرات الشعبية في الكنيستين (ولدت القديسة بربارة 
في أوائل القرن الثالث للمسيح ، كان أبوھا ، و إسمه ) ية والغربيةالشرق

ذيوسقورس ، غنياً جداً ووثنياً متحمساً يكره المسيحيين و يزدريھم ، أما 
ره ، و كانت بربارة ابنته الوحيدة والدتھا فقد ماتت و ھي طفله صغي

جميله جداً و ذكيه فخاف عليھا أبوھا فبنى لھا قصراً عالي ا0سوار ، 
جعل فيه كل أنواع البھجة كي 6 يكون لھا كسجن ، تقيم فيه ووضع لھا 
خداماً و حراساً و أحضر لھا أساتذة مھرة ليعلموھا علوم ذلك العصر 

لھا وحدتھا عادة التأمل و التفكير و حتى تنشأ على حب آلھتھم و أتاحت 
  قادتھا كثرة التأمل إلي البحث عن اMله الحقيقي الذي خلق السماء و 

لما نزلَت إلى الموت، أيھا الحياةُ الخالدة، ): الثانياللحن (القيامة  طروبـاريـة -
ا أقمتَ . الجحيَم ِبَسَنى 6ھوتِك أمت*  ا0مواَت من تحِت الثرى، صرخْت جميُع  ولم*

  أيھا المسيُح إلُھنا، يا ُمعطَي الحياة، المجُد لك: قواِت السماويين
  

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

 
يرة المسيحيين التي 6 ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، يا نص: القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري . 6 ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى . إلى معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

 .يا والدة اMله المحامية دائماً عن مكرميكِ . ا6بتھال

  ٨٢ العدد – ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٨ ا%حد
  الشاب الغني –بعد الصليب  العاشرحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  نيابة البطريركيةالتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



  
 ألخ ...... ا0رض و النجوم و أنبت أزھار الحقل

فأخذت تبحث على من يش�رح لھ�ا أس�رار ا0لوھي�ة 
و كان بين خدامھا أن�اس مس�يحيون أخبرھ�ا أح�دھم 

فھ���ا بھ���ا وش���رح لھ���ا ع���ن الديان���ة المس���يحية و عر
الكتاب المقدس و تجسد المسيح و إفتداءه للبش�ر، و 
عن بتولية العذراء مريم و جم�ال البتولي�ة فآمن�ت و 
إعتمدت و تناولت جسد الرب يسوع المسيح و دمه 
الك���ريمين و م���ن ذل���ك الوق���ت خصص���ت بتوليتھ���ا 

ح��دث ھ��ذا و أبوھ��ا 6 . لل��رب عل��ى مث��ال الع��ذراء 
نية و من ا0سر الكبيرة و الغيعلم و قد كثر خطابھا 

كان��ت ترفض��ھم ، و أخي��راً أخب��رت أباھ��ا بأنھ��ا 6 
تري��د أن تت��زوج 0نھ��ا أص��بحت مس��يحية و ن��ذرت 
نفس��ھا لل��رب يس��وع، فغض��ب أبوھ��ا غض��باً ش��ديداً 
خاص��ة بع��د أن رأى بأنھ��ا ق��د حطم��ت ا0ص��نام ف��ي 
البي���ت ووض���عت ص���لباناً ب���د6ً منھ���ا فاس���تل س���يفه 
 ليقتلھ��ا و لكنھ��ا ھرب��ت من��ه فلح��ق بھ��ا عن��د ص��خرة

كبي��رة فانفتح��ت الص��خرة و ج��ازت برب��ارة فيھ��ا ث��م أطبق��ت ، و لم��ا ع��رف أبوھ��ا مكانھ��ا أمس��كھا و 
6 : " جرھا من شعرھا ووضعھا في قبو مظلم ، و بينما كانت تص�لي ظھ�ر لھ�ا الم��ك و ق�ال لھ�ا 

  ".تخافي 0ن 4 سيكون نصيرك
  

إبنت�ه أص�بحت مس�يحية فأرس�ل لھ�ا ب�أن  انوسمييس�كتالي ذھب أبوھا و أخبر ال�والي مو في اليوم ال
الوالي و طلب منھا أن تترك المسيحية و تعود إلي عبادة ا0صنام فرفضت ، فأمر بجل�دھا فجل�دوھا 

السجن، و في اليوم التالي وجدوا أنھا قد شفيت من  ىلم تستسلم فأعادوھا إلوضربوھا  و عذبوھاو 
فث��ار ". فاني ھ�و ال��رب يس�وع المس�يحإن ال��ذي ش�:" جروحھ�ا ، فس�ألوھا كي�ف ش��فيت ؟ فقال�ت لھ�م 

الحاكم و أمر بأن يعذبوھا و يعروھا من ثيابھا و يطوف�وا بھ�ا ف�ي الش�وارع حت�ى يبص�ق عليھ�ا ك�ل 
من يراھا، أما ھي فصلت و تضرعت إلي 4 أن ينقذھا من ھذا العقاب ، و أن يس�تر جس�دھا حت�ى 

أن جروحھ�ا ق�د ش�فيت و أض�اء حولھ�ا 6 يراه الناس ، و ما كادت تنھي ص�تھا حتى ش�اھد الن�اس 
. ، فخاف الحاكم و أمر بقط�ع رأس�ھا نور بھر العيون حتى أنه لم يقدر أحد من الناس أن ينظر إليھا

فتقدم أبوھا و طلب من الحاكم أن يقوم ھو بقطع رأس إبنت�ه فس�مح ل�ه ب�ذلك فأخرجھ�ا أبوھ�ا خ�ارج 
يه غضب 4 إذ أظلمت الس�ماء و تكاثف�ت المدينة و قطع رأسھا بضربة من فأسه ، حينئذ إنصب عل

الغي��وم و إنقض��ت علي��ه ص��اعقة أحرقت��ه و أحرق��ت مركي��انوس الح��اكم الظ��الم مع��ه ، و ذاع ص��يت 
برب�ارة ب��ين الن��اس و كث��رت العجائ�ب الت��ي نالھ��ا الن��اس بتض�رعاتھا و إتخ��ذھا الن��اس ش��فيعة لھ��م و 

و ش��يد عل��ى إس��مھا كثي��ر م��ن خاص��ة ف��ي أم��راض العي��ون و إش��تداد الص��واعق و المھ��ن الخط��رة 
  . الكنائس في العالم 

لنكرمن القديسة بربارة الكلية الوقار ، 0نھا حطمت فخاخ الع�دو و نج�ت منھ�ا كالعص�فور، بمعون�ة 
  الصليب وس�حه

  

     عبرة  و  قصة
>>!!  ھل تقبل بصقة من أجل فقير ؟ <<  

ّي من الكائن في أفقر ح َخَرَجت اqم تريزيا دي كلكوتا من ديرھا
فقيل  .الھند، تسأل لكي تستطيع المؤسسة أن تستمر في تطبيب فقرائھا

لھا أنَّ ھناك صاحب شركة كبيرة وغنية يتبّرع للفقراء، لكنّه j يحّب 
فقصدته إلى شركته، ودخلت مكتبه شارحةً له وضع  .الراھبات

يدھا مفتوحةً قائلةً ببسمة  المرضى المزدري في المؤسسة، ومّدت
آjمھم،  ھل لسيدي أن يتحنّن على ھؤjء الفقراء ويخفّف: "خجولة

فقَھقَهَ بصوٍت عاٍل مستھزئاً بھا، " وهللا يعطيك بدل الواحد مئة؟
وبكّل أعصاب باردة، وببسمتھا المعروفة التي j . يدھا وبصَق في

: البصقة باليد الممدودة وأرجعتھا قائلةً  تُفارُق محيّاھا، قبضت على
تعّجب المدير من ". ولھم ماذا ستعطيھم؟: " وقالت ، ثّم مّدت يدھا اqخرى"يھذه، يا سيدي، ل"

 .يطلب المعذرة، وأخذ دفتر الشيكات وكتب لھا ما تريد تصّرفھا وإيمانھا، فانحنى أمامھا
 

المرض""ى  أن""ت أيض""اً م""دعو للمس""اھمة م""ع ا�م تري""زا وب""اقي إخواتھ""ا الراھب""ات ف""ي تعزي""ة ا�طف""ال
  :فھو الذي قال. المسيح اسم من أجل المھمشين ءوالفقرا المنبوذين

  )٤٠: ٢٥متى ". (الحق الحق أقول لكم إن الذي فعلتوه بأحد إخوتي الصغار، فبي فعلتم" 
  

  ٠٠٩٦١١٦٨٦٣٠١ا�خت كليتس : الفنار-للمساعدة في جمعية ا�م تريزا دي كالكوتا في لبنان
  .من أجل ھذه الجمعيةصندوق التبرعات في صالون الكنيسة طيلة ھذا ا�سبوع 

  .جميع التبرعات باسم كنيسة المخلص للروم الكاثوليك في الكويت 
  ...نتطلع مشاركتكم المحبة

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة توزيع ھدايا بابا نويل يوم الجمعة
  مساءاً  ٥الساعة  –ديسمبر في قاعة السفارة اللبنانية  ١٧

  . يرجى تسجيل إخوة أوaد التعليم الصغار
ظھراً آخر  ١صباحاً إلى ٩من  ٢٥٦٥٢٨٠٢ الرجاء اaتصال با�خت ميرنا

  .٢٠١٠ديسمبر  ٩يوم للتسجيل الخميس 
  

 –ولمن يرغب من الرعية  بتسجيل أوaده اللذين دون عمر التعليم فقط 
 دنانير عند ا�خت ميرنا ٣اaشتراك 

ديسمبر في  ٣ز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة يعلن مرك
  مساءاً  ٥الساعة  –قاعة السفارة اللبنانية 

  فقطحضور أوaد التعليم في كنيستنا مع أھلھم 


