
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  رنموا إللهنا رنموا، رنموا لملكنا رنموا :المقدمة

   يا جميع األمم صفقوا باأليدي، هللوا هللا بصوت االبتهاج
  :رومةإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

  
يا إخوة، إنَّ الخالَص أقرُب إلينا اآلَن مما  

. اهى الليُل واقترَب النَّهارآاَن حيَن آمنَّا، قد تن
فلَنخَلع إَذن أعماَل الظُّلمة، ونلَبْس أسلحَة النُّور، 
لَنسُلكنَّ سلوآًا الئقًا آما في النَّهار، ال 
بالُقُصوِف والسُّكر، وال بالمضاِجِع والَعَهر، وال 
بالِخصاِم والَحَسد، َبِل الَبسوا الربَّ يسوَع 

قضاِء َشَهواِته، َمن المسيِح، وال تهتمُّوا بالجسِد ل
آاَن َضعيفًا في اإليماِن فاقَبلوُه بغيِر مباَحثٍة في 
اآلراء، ِمَن النَّاِس َمن يعتقُد أنَّ لُه أن يأآَل آلَّ 
شيء، أمَّا الضَّعيُف فيأآُل ُبُقوًال، فال َيزَدِر 

ِبَلُه، أنَت َمن أنَت يا َمن َيديُن عبَد الذي يأآُل َمن ال يأآل، وال َيِدِن الذي ال يأآُل َمن يأآل، ألنَّ اَهللا قد َق
 .لكنَُّه سُيثبُِّت ألنَّ اَهللا قادٌر أن يثبَِّته. غيِره؟ إنَُّه ِلَموالُه َيثُبُت أو يسُقط

  
  : البشيرمتىفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
  *لِكن َنجِّنا ِمَن الشِّرِّير . دِخْلنا في تجِربةوال ُت *وٱغِفر لنا ُذنوَبنا آما َنغِفُر َنحُن َأيضًا لَمن َأساَء ِإلينا  

ِإن َغَفرُتم للناِس زالَِّتِهم َيغِفْر لُكم َأيضًا . قال الرّب *آمين . َألنَّ لك الُملَك والُقدرَة والمجَد ِإلى الدُّهـور

وِإذا ُصمُتم فال  * ال َيغِفُر لُكم زالَِّتُكم وِإن َلم َتغِفروا للنَّاِس زالَِّتِهم فَأبوُآم َأيضًا *َأبوُآُم السماويُّ زالَِّتُكم 
ِإنَُّهم قد . الحقَّ َأقوُل لُكم. فِإنَُّهم ُيَنكِّروَن ُوجوَهُهم لَيظَهروا للنَّاِس صاِئمين. تكونوا ُمَعبِّسيَن آالُمراِئين

تظَهَر للناِس صائمًا بل َألبيَك لَئالَّ  *دُهْن رْأَسَك وٱغِسْل َوجَهك فٱَأمَّا َأنَت فِإذا ُصمَت  *ناُلوا َأجَرُهم 
. ال َتكِنزوا لُكم ُآنوزًا على اَألرض *وَأبوَك الذي َينُظُر في الُخفَيِة هو ُيجازيَك َعالنيًة . الذي في الُخفَية

يُث ح. لكِن ٱآِنزوا لُكم ُآنوزًا في السَّماء *وحيُث َينُقُب السَّاِرقوَن وَيسِرقوَن . حيُث ُيفسُد السُّوُس والصََّدأ
فإنَُّه حيُث َيكوُن َآنُزُآم ُهناَك َيُكوُن َقلُبُكم  *وال َينُقُب السَّاِرقوَن وال َيسِرقون . ال ُيفِسُد سوٌس وال َصَدأ

  َأيضًا 
  

  ريضة القطاعة والصومف - رتيبات الصوم الكبير عن  األب بطرس غريبآلمة
  

  "اللهم أغفر لي أنا الخاطئ وارحمني" 
  

سيس            ، في مسيس الحاجة إلى نعمة أعظم      يا رب أني ال أزال     ديس فرن  فإن قيمة آل أحد على ما يقول الق
  . المتواضع، إنما هي قيمته في عينيك وليس أآثر

  
نعهم                   ذين تم ا ال إن أمنا الكنيسة المقدسة تساهلت في التفسيح من شريعة القطاعة والصيام لمساعدة أبنائه

صيام و           . على الصيام و القطاعة   ظروفهم الصحية أو طبيعة عملهم من المحافظة         غ ال م تل سة ل لكن الكني
  :القطاعة إلغاًء نهائيًا، لذا

  
  .آل من يستطيع أن يصوم الى الظهر دون أن يلحق الضرر بصحته أو عمله فيجب أن يصوم) 1
  
  .آل من يقدر و يستطيع أن يمارس القطاعة أي االمتناع عن اللحم في أثناء الصيام فيجب أن يقطع) 2
  
  . لم يمارس القطاعة، فالكنيسة تسمح له أن يتصرف بموجب ضميرهإذامن يشعر أن ضميره مرتاح ) 3
  
  .الصيام واجب على الجميع و ال سيما في األسبوع األول و األسبوع األخير) 4
  
  .القطاعة واجبة لكل مسيحي) 5
  
  أعمال الخير والمساعدة) 6
  

  :في زمن الصيام   الصلوات
  . مساًء7:00 الساعة - يوم األربعاء  آلمساء" قواتيا رب ال "تقام صالة

  .نتمنى مشارآتكم هذه الصالة لما لها من برآات وِنَعم على المؤمنين
  لجميعكمصيام مباركو

  
  األحد السابع قبل الفصح: أحد مرفع الجبن

سمح ف                        ذي ي ل الفصح ال ر قب وم األخي ه الي ه بأآل    األحد السابع قبل الفصح، يدعى أحد مرفع الجبن، ألن ي
  .األجبان ومشتقاتها حسب النظام الكنسي القديم

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 لتَ أيها المتحنن، وقبِمن العالء  انحدرتَ:)الثامناللحن (  القيامةطروبـاريـة -
  قنا من اآلالم، فيا حياتنا وقيامتنا، يا رب المجد لكعتـُ أيام، لكي تالدفن ثالثةَ

 
ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.صليبك جميع المختصين بك  
 

 آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم نحن عبيدك يا والدة اإلله، نكتب لك:  قنداق-
الشكر لك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من 

افرحي يا عروسةً ال عروس لها: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليك  

   26العدد 2009 فبراير/شباط  22 األحد
  أحد المغفرة – الجبنأحد مرفع 



ة          سبب األآل يم ب ردوس النع ن ف ا م ة، وطردهم واء أول الجبل قطة آدم وح ر س يم ذآ د نق ذا األح ي ه ف
سان                . المحرمة افع لإلن صيام ن م عالج ال وا آ صيام المقدس لكي يبّين ل ال ذآار قب وقد وضع اآلباء هذا الت

شراهة   ة ال ن قباح تخلص م راهة آدم       .لل ن ش وض ع ًا ليع ين يوم صام أربع سيح ف سيد الم بق ال د س  وق
سادس                    . ومخالفته وصية اهللا   وم ال سان في الي ق اإلن وين يضع خل ى سفر التك ستند عل التقليد المسيحي الم

ة عشرة            ). يوم الجمعة ( وسقطة آدم وحواء في الساعة السادسة حسب التوقيت الروماني أي الساعة الثاني
صليب في وسط                    . سيبالتوقيت الشم  ى شجرة ال سيح، مات بالجسد عل ولهذا فإن آدم الجديد أي السيد الم

ة    (األرض على جبل الجلجلة، أيضًا في اليوم السادس          وم الجمع شير          ) أي ي ا ت سادسة، آم ساعة ال وفي ال
سادسة      : "حيث نصلي هكذا . إلى ذلك صالة الساعة السادسة اليومية      ساعة ال سادس وال وم ال  يا من في الي

ه   . سّمر على الصليب الخطيئة التي جسر عليها آدم في الفردوس   مّزق أيضًا صك زالتنا أيها المسيح اإلل
  ".وخلصنا

سوع     ) خاصة في األديار  (في صالة الغروب من مساء هذا األحد تقام           يدنا ي رتبة الغفران، تلبية لطلب س
. م، يغفر لكم أيضًا أبوآم السماوي زالتكم      إن غفرُتم للناس ذّالته   : "المسيح في إنجيل هذا األحد حيث نقرأ      

ة يطلب        ) 15-14: 6متى  " (وإن لم تغفروا للناس ذالتهم، فأبوآم أيضًا ال يغفر لكم زالتكم           ذه الرتب في ه
ام  "المؤمنون السماح والمغفرة بعضهم من بعض ويتصافحون مرّنمين ترنيمة القيامة   ذا  ". المسيح ق وهك

دان   سامحين مي صافحين مت دخلون مت صيام ي وم     .  ال دًا ي دأ غ ذي يب صيام ال دان ال اح مي ذا األحد هو افتت ه
سكوا في          " إثنين الراهب"اإلثنين المدعو لدى العامة      ارهم لكي ين ادرون أدي ه يغ انوا في ان آ لكون الرهب

ّدس،                البراري وفي الصوامع والمغر منفردين متفّرغين للصوم والصالة طيلة مدة الصيام األربعيني المق
ودون  شعانين ويع د ال ازر وأح بت لع ل س ة قب وم الجمع ارهم ي ى أدي   .إل

  

  معلومات عن الصوم األربعيني الكبير
صوم  ام ال بن    : أي ع الج بوع مرف ن أس ة م اء والجمع ام األربع ي أي اء  . ه ين والثالث ام االثن اء  وأي األربع

شارة      . والخميس والجمعة من أسابيع الصوم واالسبوع العظيم المقدس   د الب ه عي ع في ذي يق ما عدا اليوم ال
   ) آذار25(

ه       : سبت النور  اط              . هو السبت الوحيد الذي يجب الصوم في سبوت األخرى الرتب صوم في ال ع ال ا يمن بينم
   .السبت بأحد القيامة

ى األسبوع العظيم المقدس     . ني بكامله بما فيه اآلحاد  تشمل الصوم األربعي  : أيام القطاعة  ا  . باإلضافة إل م
  .عدا عيد البشارة وأحد الشعانين حيث يسمح بأآل السمك

  

  حكمة األصوام

  
ة العشر هللا               ر آتأدي ي الكبي ع     (يعتبر اآلباء القديسون الصيام األربعين ا عشر        40في الواق  365 هو تقريًب

سيدة      . برآة أي العشر  أوِف ال : والوصية تقول ). يوًما ذه    . يضاف إليه صوم الميالد والرسل وال وّزع ه وتت
ا        سنة آله يالد للخريف     : األصوام األساسّية األربعة لتقّدس ال شتاء     . صوم الم ي لل صوم األربعين صوم  . ال

صيف    سيدة لل وم ال ع وص ل للربي   .الرس
ى ات     ى عل ة، يبق وام المختلف ى األص ؤمن المواظب عل سيحي الم إن الم ذا ف م بالرياضات وهك صال دائ

ه             روح في ة لعمل ال ى       . الروحية والممارسات التقشفّية، وفي يقظة روحي ذلك عل ة "ويحافظ ب نفس  " لياق ال
د ي آن واح سد ف   .والج

 آثيرون يقصدون األطباء والعلماء لكي يحصلوا على المعلومات الوافية للمحافظة على صحتهم

سدّية  وا     . الج رين إذا علم شة الكثي ون ده م تك ع      وآ ق م وام تتواف ع األص ي توزي سة ف ة الكني أن حكم
م       . التوجيهات الطبّية، ال بل توافقها ألنها تهدف صحة النفس والجسد       سيد المسيح المعل ول ال تم ق ذا ي وهك

ل         : "ويقول". اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبره وهذا آله ُيزاد لكم        : "األآبر سان ب ا اإلن ده يحي الخبز وح ليس ب
ة             " م اهللا بكل آلمة تخرج من ف       سوع للمجرب في البري ان جواب ي ذا آ ى        . وه ارًحا معن ولس ش ول ب ويق

ًضا   ". إن أآلتم أو شربتم أو مهما عملتم فاعملوا آل شيء لمجد اهللا            : "الصوم الحقيقي  ول أي مجدوا  : "ويق
  ".اهللا في أجسادآم وفي أرواحكم أيًضا

   2008 لمناسبة زمن الصوم  عشر رسالة البابا بندآتوس السادسمن 
  )9، 8قور 2" (المسيح افتقر ألجلكم"

سيحية                     - ا الم ى حياتن ق بمعن ة لنتعّم ة اإللهي ا فرصًة من صنع العناي د لن في آل عام، يقّدم الصوم المجي
ا        اه إخوتن ًة تج ر رحم دورنا أآث صير ب ة اهللا، فن دة رحم رًة جدي ه م ن خالل شف م افزًا نكت ا وح وقيمته

ات المحددة الملموسة       وفي زمن الصوم، تأخذ الكني   . وأخواتنا راح بعض الواجب ة اقت سة على نفسها مهم
صدقة     : التي ُيفتَرض أن ترافق المؤمن في مسيرته نحو التجدد الداخلي وهي           صوم وال وفي  . الصالة وال

ًة           شكل طريق رسالة الصوم لهذا العام، أوّد أن أخّصص بعض الوقت للتأمل في فعل تقديم الصدقة الذي ي
ة            لمساعدة المحتاجين،    الخيور الزمني ق ب . وفي الوقت ذاته، تمّرسًا في الزهد بذاتنا آيما نتحّرر من التعّل

ة لكي ال تتحول                 آم هي قوية تجربة انجذابنا إلى الثروات المادية وآم من المهّم أن تكون قراراتنا حازم
ول              ! أصنامًا سوع بلهجة حاسمة حين يق ده ي ا يؤآ ا        : "هذا م درون أن تخدموا اهللا والم و  " (لال تق ، 16ل

ي حاجات القريب ونتقاسم        ). 13 إن الصدقة تساعدنا على تجاوز هذه التجربة المستمرة إذ تعّلمنا أن نلّب
ي          . مع اآلخرين ما وهبتنا الطيبة اإللهية      الفقراء الت ه حمالت جمع التبرعات الخاصة ب هذا ما تهدف إلي

الم               دة من الع اطق عدي صوم في من ذلك،   . ُتنظَّم خالل زمن ال داخلي مع فعل        فب ة التطهر ال تترافق عملي
ى              سة األول ا حصل في الكني ال م سألة في        . شراآة آنسية، على مث ذه الم ى ه ولس إل ديس ب ويتطرق الق

ليم                 ور   2راجع   (رسائله في حديثه عن حمالت جمع الهبات المنظَمة من أجل جماعة أورش ؛ روم  9-8ق
15 ،25-27.(  

ا     بحسب تعليم اإلنجيل، لسنا بمّالك للخ   - ل نحن وآالء عليه ا ب الي يجب أال    : يور التي بحوزتن وهي بالت
ه المقدسة                   " خاصًا"ُتعتَبر ملكًا    ًا لعنايت ا ليكون خادم بنا، وإّنما وسيلًة يدعو الرّب من خاللها آل واحد مّن

ة تكتسب ق           . بالنسبة إلى قريبه   ور المادي إن الخي ة، ف سة الكاثوليكي يم المسيحي للكني ذّآرنا التعل ًة  وآما ي يم
ة       (إجتماعيًة، وفقًا لمبدأ غايتها الكونية       سوع    ). 2404راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكي وتحذير ي

ذين ال    . واضح في اإلنجيل إلى من يملكون خيرات دنيوية يسّخرونها لخدمتهم الخاصة        رين ال إزاء الكثي ف
ا توب             ديس يوحن ول       حول لهم وال قوة ويعانون الجوع، تدّوي آلمات الق يًا حين يق ًا قاس ه      : "يخ من آانت ل

ه؟   ة اهللا في يم محب ه فكيف تق أغلق أحشاءه دون أخي ه حاجة ف دنيا ورأى بأخي رات ال و 1" (خي ). 17، 3ي
اه          ر تج سيحية ألن مسؤوليتها أآب والنداء إلى المشارآة يتخذ بعدًا أآثر إلحاحًا في الدول ذات األغلبية الم

ل أن يكون               . تهميشالكثيرين ممن يعيشون في الفقر وال      ة قب ساعدة هؤالء هو واجب تفرضه العدال إن م
  .فعل محبة

  
  
  
  
  
  
  

  االثنيننذآرآم ببدء الصوم األربعيني المقدس يوم -
   2009/شباط/23

 مع األخت وردة الديني عن الدورة التأهيليةيعلن مرآز التعليم  -
  28/2/2009 إلى 24 لمن يرغب بالتعليم وذلك من مكسور

  


