
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  قبل الفصح سخاما�حد ال – من الصوم الثانيا�حد 
  

  من الصوم الثانيا�حد 
  

  
  

  .وھ��������و ا ح��������د الخ��������امس قب��������ل الفص��������ح المجي��������د أح��������د إك��������رام ال��������ذخائر المقّدس��������ة
  .3 نج�����������د ف�����������ي الكت�����������ب الطقس�����������يّة القديم�����������ة أي ت�����������ذكار خ�����������اص بھ�����������ذا ا ح�����������د

ر المقّدس�ة وأعم�ال التوب�ة والتقش�ف وا:مات�ة القديسون أكرموا هللا في أجسادھم التي تقدست با س�را
. ويس�تحقون إكرامن�ا. فھم مثال لن�ا ف�ي مس�يرة الص�وم المق�ّدس. والصوم والص@ة وا سھار والتھجد

  .ولھ����������ذا يق����������ام ھ����������ذا العي����������د ويط����������اف بال����������ذخائر المقّدس����������ة ف����������ي ھ����������ذا ا ح����������د
إقام�ة الليترج�ي ا:لھيّ�ة  و3 يج�وز. كما أن الذخائر توضع في الھياكل لدى تكريس الكن�ائس المقّدس�ة

ص�لواتنا ت�ذّكرنا بال�ذخائر المقّدس�ة ف�ي أعي�اد القّديس�ين . إ3ّ على ھيكل يحوي داخله ذخ�ائر القّديس�ين
  .الص�������انعي العجائ�������ب المحفوظ�������ة ذخ�������ائرھم ف�������ي كن�������ائس الم�������دن المس�������يحيّة الكب�������رى

وف�ي . ال�ذخائر المقدس�ة في ا حد الث�اني نك�رم. في ا حد ا ول من الصوم أكرمنا ا:يقونات المقدسة
ونق�يم . ا حد الثالث نكرم الذخيرة المقدسة الفائقة كّل الذخائر أ3 وھ�ي ذخي�رة ع�ود الص�ليب المك�رم

  .الطواف��ات ف��ي ھ��ذه اUح��اد، لك��ي ترافقن��ا ف��ي مس��يرة الص��يام نح��و أس��بوع ا3Uم وأف��راح القيام��ة
  

قدسة، أيھا المسيح إلھنا ارحمنا فبشفاعة قديسيك الذين أكرموك وعبدوك وسبّحوك بأجسادھم الم
  آمين. وخلصنا
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

   :القراءات ا�نجيلية
  

  أنت يا رب� تحفظنا، وتحمينا من ھذا الجيل وإلى الدھر     :المقدمة
  خلصني يا رب، فإن البار) قد فني، &ن الحقيقة قد َضُعفت عند بني البشر

  
  )٣-١: ٢(الرسالة إلى العبرانيّين  من فصلٌ 

  
أنَت أيُّھا الربُّ في البّدِء أسَّسَت ا رض، والسَّماواُت ھَي صنُع  � 

داءِ   يديك، ھَي تزوُل وأنَت تَبقى، وكلُّھا تَبلى كالثَّوب، وتَطويھا كالرِّ
: قّط  فنى، ولَمن ِمَن الم@ئكِة قالَ لَن تَ  وِسنوكَ . وأنَت أنتَ . فتتغيَّر

ِطئاً لقََدَميك؟ ألَيسوا جميُعھُم إجلِس َعن يميني حتى أجَعَل أعداِءَك مو
أرواحاً خادمة، ُمرَسلَةً للخدمِة ِمن أجِل الُمزِمعيَن أن يَِرثوا الخ@ص؟ 
فلذلَك علينا أن نتنبَّهَ إلى ما سِمعناهُ غايةَ التنبُّه، لئ@ نبتَِعَد عنهُ، فإنَّھا 

تَت، وكلُّ تعدٍّ إن كانَِت الكلِمةُ التي نُِطَق بھا على ألِسنِة الم@ئكِة قد ثََب 
وَمعصيٍة قد ناَل جزاًء عد3ً، فكيَف نُفلُِت نحُن إن أھَملنا خ@صاً 
3ً، ثمَّ ثبَّتَهُ لنا الذيَن  بِّ أوَّ عظيماً كھذا، قد نُِطَق بِه على لساِن الرَّ

  � سِمُعوه؟
  

  )١٢-١: ٢( البشير مرقسفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  
مان � بحيُث . ففي الحاِل ٱجتََمَع خلٌق كثير . *دَخَل يسوُع َكفَرناحوم وُسِمَع أَنَّهُ في بَيتٍ . في ذلك الزَّ

وإِذ لَم  *فأَتَوا إِليِه بُمَخلٍَّع يَحِملُهُ أَربََعة  *وكان يُخاِطبُھُم بالَكلِمة . لم يَْبَق َموِضٌع يَسُع و3 عنَد الباب

يھا الحياةُ لما نزلَت إلى الموت، أ): الثانياللحن (القيامة  طروبـاريـة -
ا أقمَت ا&مواَت من تحِت الثرى، . الخالدة، أمت) الجحيَم ِبَسَنى 5ھوِتك ولم)

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

ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -
  .تصين بكواحفظ بقوة صليبك جميع المخ

  
يا نصيرة المسيحيين التي 5 ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، 5 : القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
. ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى ا5بتھال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

 .اً عن مكرميكِ يا والدة اDله المحامية دائم

  ٩٧ العدد – ٢٠١١ مارس/أذار ٢٠ا�حد 
  عيد الذخائر المقّدسة –من الصوم  الثانيحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــة العنة العنة العنة العننرش نرش نرش نرش      
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



وبعَد ما نقَبوهُ دلَُّوا الفِراَش الذي كان . كَشفوا السقَف حيُث كان يَقِدروا أَن يقتَِربوا إِليِه بسبَِب الجمعِ 
ا رأَى يسوُع إِيمانَھُم قال للُمَخلَّع *الُمَخلَُّع ُمضَطِجعاً عليِه  وكان  *مغفورةٌ لَك َخطاياك . يا بُنَيَّ . فلمَّ

َمن يَقِدُر أَن يَغفَِر . يتكلَُّم ھكذا بالتَّجديف ما باُل ھذا *قوٌم ِمَن الكتَبَِة جالِسيَن ھُناَك يُفَكِّروَن في قُلوبِھم 
لماذا . فقال لھم. فلِلَوقِت َعلَِم يسوُع بُروِحِه أَنَّھُم يُفكِّروَن ھكذا في أَنفُِسِھم *الخطايا إ3َِّ هللاُ وحَدهُ 

أَم أَن يُقاَل قُِم ٱحِمْل . أَن يُقاَل للُمَخلَِّع مغفوَرةٌ لَك َخطاياك. ما ا َيَسر . *تُفكِّروَن بھذا في قلوبُِكم
قاَل . ولكن لَكي تَعلَموا أَنَّ ٱبَن اِ:نساِن له ُسلطاٌن على ا َرِض أَن يَغفَِر الخطايا *فِراَشَك وٱمش 

فقاَم للَوقِت وَحَمَل فِراشهُ وخَرَج أَماَم  *قُِم ٱحِمْل فِراَشَك وٱذھَْب إِلى بَيتِك . لَك أَقول *للُمَخلَّع 
دوا هللاَ قائِ حتَّ . الجميع   �. ما رأَينا قَطُّ ِمثَل ھذا. لينى َدِھُشوا كلُّھُم وَمجَّ

  
 القديس مار يوسف خطيب القديسة مريم العذراءتذكار  – ٢٠١١مارس  ١٩السبت 

  
لم يحفظ الكتاب المقّدس لھذا القديس العظيم كلمة خرجت من 

ل بل كان صمته وكماله وجما ولم تسمع ا رض نطقاً له فيِه،
اروع  نفسه، وبديع صفاته، وسمو فضائله، مع بساطة حياته
 نه ، تعليم، وافصح بيان واجمل فلسفة خرجت من فم إنسان

جمع في شخصه وفي حياته اسمى المزايا واكمل الفضائل التي 
   .يمكن ان يتحلى بھا إنسان في ھذه الدنيا

كان يوسف البتول من بيت لحم، من سبط يھوذا ومن عشيرة 
 فكان بذلك من أشراف اسرائيل مولداً ومنشأً وحسباً ونسباً  داود

إ3 ان هللا، الذي كان قد اراد :بنه الوحيد حياة ا3تضاع والفقر، 
شاء ان يكون الرجل الذي سوف ينتدبه ليكون لحافظ ا مين 

   مه، والخادم الحكيم الصادق ليسوع في حداثته
ِذْكَر له بين أھله  فقيراً مسكيناً، 3 شأن له بين قومه، و3

وكانت ثروته . لكن غنى القديس يوسف كان في قلبه، وعشيرته
  .اخ@قه وفضائله

   
  . فاصطفاه هللا بين جميع رجال اسرائيل  عظم رسالة دعا إليھا بشراً 

  فكان يوسف ذلك الرجل الذي حقق مقاصد هللا فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     عبرة  و  قصة
  

  >>!! هللا  حديث طفل لم يولد بعد مع << 
  

ا رض إلى رسل غدا سأ أننييقولون لي " :يوماً  طفل سأل هللا
  " جدا وعاجز؟  صغير ھناك وأناولكن كيف أنا ذاھب للعيش 

تظرك وسوف ينالم@ك الخاص بك سوف : " للطفلقال هللا 
  ." يرعاك

ليس علّي أن ولكن قل لي ، ھنا في السماء " :الطفل استفسر قائ@
  ".  يدكون سعبتسام  ا3الغناء و ىسوفعل أي شيء أ

غني لك ، وسوف يالم@ك الخاص بك سوف : "قال هللا تعالى 
الخاص بك بمحبة ھذا الم@ك وسوف تشعر . يبتسم أيضا لك

  ".! وتكون سعيدا جدا 
عندما  فھملي أن أوكيف " :وطلب مرة أخرى طفل صغير

  " ؟ لغتھمعرف أيتحدث الناس لي إذا كنت 3 
أي  وأح@ھا التي لم تسمعھا فيالكلمات  جملقول لك أيالم@ك الخاص بك سوف : "قال هللا تعالى 

  ". وقت مضى ، ومع الكثير من الصبر والرعاية الم@ك الخاص بك وسوف يعلمك كيف يتكلم 
     " عندما أريد أن أتحدث إليك؟ذا أفعل ماولكن " :الطفل واضاف

  ". كيفية الص@ة  كعلميضع يديك معا ، وسوف يص بك سوف الم@ك الخا: "قال هللا تعالى 
  " من الذي يحميني؟" -

  ." حياتهبالمخاطرة  ذلك الم@ك الخاص بك سوف يدافع عنك حتى لو كان يعني: "قال هللا تعالى 
  ." لكني سأكون حزينا دائما  نني لن أراك بعد اUن" -

علمك الطريق لتعود لي ، على يدائما عني وسوف ك حدثيالم@ك الخاص بك سوف : "قال هللا تعالى 
  ". كون دائما إلى جانبك أالرغم من انني سوف 

 مكن الطفلتو أصواتاً، من ا رضكانت تصدر  السماء ، ولكن يعمكان الس@م  !! في تلك ال لحظة
  . من سماعھا

  ".  ي@كاUن ، من فضلك قل لي اسم م مغادني ان بما" : ة من هللاعلى عجل الطفل وطلب
 ". أمي"بكل بساطة ،  هدعوتسوف " :قال هللا  

 
  

   www.rcckw.com :الموقع اHلكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: اHيميل اHلكتروني للكنيسة

 
 
 
 
 
 

  

وبمناسبة عيد القديس مار يوسف نعيد جميع الذين 
  يحملون اسم يوسف، جوزيف، جوزيفين، جو 

  
  مساءا ٧كل يوم أربعاء في الصيام الساعة " يا رب القوات"ص�ة 

  


