
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنت يا رب تحفظنا، وتحمينا من هذا الجيل وإلى الدهر :المقدمة

خلصني يا رب، فإن البار قد فني، ألن الحقيقة قد ضعفت عند 
  بني البشر

  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

 أسَّسَت األرض، والسَّماواُت هَي أنَت أيُّها الربُّ في الّبدِء 
صنُع يديك، هَي تزوُل وأنَت َتبقى، وآلُّها َتبلى آالثَّوب، 

وِسنوكََ َلن َتفنى، ولَمن . وأنَت أنَت. وَتطويها آالرِّداِء فتتغيَّر
إجِلس َعن يميني حتى أجَعَل أعداِءَك : ِمَن المالئكِة قالََ قّط

م أرواحًا خادمة، ُمرَسَلًة للخدمِة موِطئًا لَقَدَميك؟ أَليسوا جميُعُه
ِمن أجِل الُمزِمعيَن أن َيِرثوا الخالص؟ فلذلَك علينا أن نتنبََّه إلى 
ما سِمعناُه غايَة التنبُّه، لئال نبَتِعَد عنُه، فإنَّها إن آاَنِت الكِلمُة 
التي ُنِطَق بها على ألِسنِة المالئكِة قد َثَبَتت، وآلُّ تعدٍّ وَمعصيٍة 

 جزاًء عدًال، فكيَف ُنفِلُت نحُن إن أهَملنا خالصًا عظيمًا قد ناَل
آهذا، قد ُنِطَق بِه على لساِن الرَّبِّ أوًَّال، ثمَّ ثبََّتُه لنا الذيَن 

   سِمُعوه؟

  
  : البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
. ففي الحاِل ٱجَتَمَع خلٌق آثير . *يٍتدَخَل يسوُع َآَفرناحوم وُسِمَع َأنَُّه في َب. في ذلك الزَّمان 

فَأَتوا ِإليِه بُمَخلٍَّع َيحِمُلُه  *وآان ُيخاِطُبُهم بالَكِلمة . بحيُث لم َيْبَق َموِضٌع يَسُع وال عنَد الباب
لَُّوا وبعَد ما نَقبوُه د. وِإذ َلم َيقِدروا َأن يقَتِربوا ِإليِه بسَبِب الجمِع آَشفوا السقَف حيُث آان *َأرَبَعة 

. يا ُبَنيَّ. فلمَّا رَأى يسوُع ِإيماَنُهم قال للُمَخلَّع *الِفراَش الذي آان الُمَخلَُّع ُمضَطِجعًا عليِه 
ما باُل هذا  *وآان قوٌم ِمَن الكَتَبِة جاِلسيَن ُهناَك ُيَفكِّروَن في ُقلوِبهم  *مغفورٌة لَك َخطاياك 
فِللَوقِت َعِلَم يسوُع بُروِحِه َأنَُّهم  *َيغِفَر الخطايا ِإالَّ اُهللا وحَدُه َمن َيقِدُر َأن . يتكلَُّم هكذا بالتَّجديف

َأن ُيقاَل للُمَخلَِّع . ما اَأليَسر . *لماذا ُتفكِّروَن بهذا في قلوِبُكم. فقال لهم. ُيفكِّروَن هكذا في َأنُفِسِهم
ولكن لَكي َتعَلموا َأنَّ ٱبَن اِإلنساِن له  *َأم َأن ُيقاَل ُقِم ٱحِمْل ِفراَشَك وٱمش . مغفوَرٌة لَك َخطاياك

ُقِم ٱحِمْل ِفراَشَك وٱذَهْب ِإلى . لَك َأقول *قاَل للُمَخلَّع . ُسلطاٌن على اَألرِض َأن َيغِفَر الخطايا
ما . لينحتَّى َدِهُشوا آلُُّهم وَمجَّدوا اَهللا قاِئ. فقاَم للَوقِت وَحَمَل ِفراشُه وخَرَج َأماَم الجميع *َبيِتك 

  . رَأينا َقطُّ ِمثَل هذا
  

   من الصومالثانياألحد 
  

ة          ذخائر المقّدس رام ال د إآ د أح صح المجي ل الف امس قب د الخ و األح   .وه
د ذا األح اص به ذآار خ ة أي ت سّية القديم ب الطق ي الكت د ف   .ال نج

ة   القديسون أآرموا اهللا في أجسادهم التي تقدست باألسرار المقّدسة وأعمال التوبة والتق             شف واإلمات
ّدس        . والصوم والصالة واألسهار والتهجد    صوم المق ا   . فهم مثال لنا في مسيرة ال ستحقون إآرامن . وي

د      ذا األح ي ه ة ف ذخائر المقّدس اف بال د ويط ذا العي ام ه ذا يق   .وله
ة       . آما أن الذخائر توضع في الهياآل لدى تكريس الكنائس المقّدسة          وال يجوز إقامة الليترجي اإللهّي

سين          . على هيكل يحوي داخله ذخائر القّديسين     إّال   اد القّدي ذخائر المقّدسة في أعي ذّآرنا بال صلواتنا ت
رى       سيحّية الكب دن الم ائس الم ي آن ائرهم ف ة ذخ ب المحفوظ صانعي العجائ   .ال

وفي  . في األحد الثاني نكرم الذخائر المقدسة     . في األحد األول من الصوم أآرمنا اإليقونات المقدسة       
رم           األحد ال  صليب المك يم  . ثالث نكرم الذخيرة المقدسة الفائقة آّل الذخائر أال وهي ذخيرة عود ال ونق

ة         راح القيام بوع اآلالم وأف و أس صيام نح سيرة ال ي م ا ف ي ترافقن اد، لك ذه اآلح ي ه ات ف   .الطواف
ا                     ا ارحمن ا المسيح إلهن دوك وسّبحوك بأجسادهم المقدسة، أيه فبشفاعة قديسيك الذين أآرموك وعب

  آمين. وخلصنا
  

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

سخية   ة ال ة المحب ا ثقاف صدقة تعّلمن ديس يوسف . ال ان الق د آ ياً -لق ول موص و يق دآتس آوّتولنغ : بن
ول وأآرر        " ان عليك  : إحذروا عّد النقود التي تعطونها، ألني أق ا تفعل      إن آ م م دع شمالك تعل  أال ت

دورها   ه هي ب ا تفعل م بم ضًا يجب أال تعل ك أي صّدقَت، فيمين ك إذا ت ، Detti e pensieri" (يمين
وآم من معاٍن في هذا الصدد تحملها رواية األرملة في اإلنجيل، التي رغم فقرها              ). 201إديليبري،  

ة الهيكل         ك، آ           "وعوزها ألَقت في خزان ا تمل ا آل م ا  من حاجته فيصبح  ). 44،  12مر   " (ل رزقه

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
لما نزلتَ إلى الموت، أيها الحياةُ الخالدة،  :)الثانياللحن ( القيامةطروبـاريـة -

 األمواتَ من تحت الثرى، صرختْ جميع ولما أقمتَ. أمتَّ الجحيم بِسنَى الهوتك
أيها المسيح إلهنا، يا معطي الحياة، المجد لك: قوات السماويين  

 
ر، واحفظ منح حكامنا الغلبة على البربك وا خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

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

ي يا عروسةً ال عروس لهاافرح: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليك  

    28 العدد - 2009 مارس/ آذار8 األحد
   من الصومالثانياألحد 



عبرة
صة و

ق

غ    زًا وال أبل ه رم ة ل ذي ال قيم بخس ال سها ال ن   : فل ن الفاضل ع ة أعطت اهللا ال م ذه األرمل ألن ه
ل في     . حاجاتها وال ما تملك، بل ما هي عليه، ُقل ذاتها بكاملها      ؤثر من اإلنجي ويأتي هذا المقطع الم
ا          وصف األيام التي تسبق مباشرًة آالم المسيح وموته ال         ر ألجلن ولس، افتق ديس ب ذي، وآما يكتب الق

وزمن الصوم يحثنا من خالل      . ؛ لقد وهبنا ذاته بكلّيتها    )9،  8قور  2راجع  (وهو الغنّي لنغتني بفقره     
اه ى خط سير عل ى ال ضًا عل صدقة أي امًال. فعل ال اء آ ا عط ل حياتن تعّلم آيف نجع ته ن ي مدرس . فف
أَوال .  بكاملها أيضًاء مما نملك وحسب، وإنما لبذل ذاتنافباإلقتداء به نصبح مستعّدين ال إلعطاء جز

صوم                   صدقة في زمن ال ة وحدها؟ إن فعل ال ه في وصية المحب ل برّمت يجوز بحّق اختصار اإلنجي
ى أن            . يصبح بالتالي وسيلًة للتعمق في رسالتنا المسيحية       شهد عل ًا ي ه مجان فعندما يبذل المسيحي ذات

ا      فالمحب. المحبة ذاتها وليس الخيور المادية ما يحدد قوانين وجوده         صدقة قيمته ة إذًا هي ما يعطي ال
  .وهي ما يشكل مصدر إلهام ألشكال مختلفة من العطاء، وفق إمكانيات آل واحد منا وظروفه

ة،     " نتمّرس"أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، إن زمن الصوم يدعونا إلى أن            - ال الروحي في األعم
ال  . يح في وجوه الفقراءمن خالل فعل الصدقة أيضًا، آيما ننمو في المحبة ونرى المس    نقرأ في أعم

صدقة                 تمس ال اب الهيكل يل ى ب ده المضجع عل ذ مول الرسل أن الرسول بطرس توجه إلى المقعد من
سوع المسيح الناصرّي امشِ        : ال فضة عندي وال ذهب، ولكّني أعطيَك ما عندي        : "فقال له  " بإسم ي

ون للع ). 6،  3رسل  ( ديمها لآلخرين       فبفعل الصدقة نقّدم شيئًا ماديًا آعرب ا تق ي يمكنن ر الت ة األآب طي
ة            اة الحقيقي ه، هو من بإسمه تكون الحي زمن    . من خالل التبشير بالمسيح والشهادة ل ذا ال ا ه فليحملن

ريم أم   . على بذل مجهود شخصي وجماعي إلتمام مشيئة المسيح لكي نكون شهودًا لمحبته  سأل م ون
ى     ؤمنين عل ساعد الم ة أن ت ه األمين رب وخادمت وض ال ة "خ رآتهم الروحي صوم  " مع ذا ال ي ه ف

روح    د ب صح المجي االت الف وا احتف ا يبلغ صدقة، آيم ل ال صوم وفع صالة وال سّلحين بال ارك مت المب
  . وإّني بهذه األمنيات، أمنحكم جميعًا برآتي الرسولية. جديدة

  2007 أآتوبر 30ُأعطي في الفاتيكان، في 
  بندآتس السادس عشر

  
  من صالة النوم الكبرى

 
سيُح ا الم ّي أيه ْر عين ا أِن ئال أن ه، ل ول اإلل ئال يق وت، ل ة الم م نوم

   قد قويُت عليه: عُدّوي
  .القدس المجُد لآلب واالبن والروح

فأنقذني . ألني سالٌك في ما بين فخاٍخ آثيرة أللَّهم آن نصيَر نفسي،
 .للبشر منها وخلصني أيها الصالح، بما أنك محٌب

 .آمين. الداهرين  اآلن وآل آوان وإلى دهر
ذي   إذ ليس لنا دالٌَّة من أجِل خطايانا الكثيرة، فتضرَّعي أنِت إلى ال

ذراء       ه الع دَة اإلل ا وال ِك، ي َد من ة      .ُول وٌَّة عظيم ا ق َة األّم له ألّن ِطلب
َة   فال ُتعِرضي عن ابتهاالت. على استعطاِف السيد الخطأة يا جزيل

  .أن ُيخّلصنا سِد من أجلنا رحيٌم وقادٌرالَوقاِر، ألن الذي قِبَل أن يتألم بالج
  

ابلي،            أنَت َتعِرُف. يا رّب  ا ج شقي، ي عَف جسدي ال ُم ُض ر المنظورين، وتعَل اُد أعدائي غي عَدَم ُرق
صيَرتي       لذلك في ْر ب َة الموت، وأِن ام نوم ئال أن  يديَك أستودُع روحي، فاسترني بأجنحة صالحك، ل

  .ومحب للبشر في آٍن مناسب لتمجيدَك، بما أنَك وحَدك صالٌحفي تنعمي بأقوالك اإللهية، وأيقظني 

 . ُحكمك للذين ُيحّبون اسمك ُأنظر إلّي وارحمني، بحسب
ا رب ك،. ي ا أرهب دينونَت ال،   م سبُر األعم ب، وُت َتح الكت شُر وُتف ُع الب ة، وُيجم إذ يحضُر المالئك
ارِ النيَّات، فما تكون دينونتي أنا الذي ُحبل بِه في  وُتفحُص ي؟ من    الخطايا؟ من ُيطفىء لهيَب الن عن

  .ُيضيُء ظلمتي، إن لم ترحمني أنَت يا رب، بما أنك ُمحبٌّ للبشر
 القدس المجٌد لآلِب واالبن والروح

 آما أعطيَت قديمًا المرأة الخاطئة، وأّهلني أن أُبلَّ قَدميك اللتين حرَّرتاني من ُدموعًا أعطني يا الّله،
دّ    ق الضالل، وُأق ة       طري ا بالتوب ًة اقتنيُته شًة نقي ّي عي ٍب ذآ ك آطي ا   . َم ل ضًا صوتَك    لكي أسمع أن أي

  .إيماُنَك خلَّصك، فامِض بسالم: المشتهى
  .آمين.الداهرين  اآلن وآلَّ آواٍن والى دهر
سأخِلصُ   يا والدة اإلله، إذ لي بك ن        . ثقٌة ال ُتخزى، ف ارة، فل َة الطه ا آامَل صيرًة ي ِك ن د أحرزُت وإذ ق

ى          .افأخ تهًال إل ُف مب َده، وأهِت تَرك وح دّرعًا ِس ِزُمهم، ُمت ُأطارُد أعدائي وأه ة    بل س ِك الَكامل معونِت
ذي    أيَّتها السيدة، خلصيني بشفاعتِك، وأنِهضيني من النوم: القدرة ه ال المظلم لتمجيدِك، بقدرِة ابن الّل

 . تجسَّد منِك
  

  

  "مثل صيني"
  

  : نستطيع أن نشتري بالمال
   بيت                           ساعة ال الوقتشقة ال

  طعامًا ال الشهية                     جواهر ال الجمال
  مهدئات ال السالم                    مرآزًا مرموقًا ال السالم

  دمًا ال الحياة                          عالجًا ال الصحة
  ة ال الفرحُآتبًا ال المعرفة والذآاء              لذ

  راحًة ال الصديق الوفي             بوليصة تأمين على الحياة ال على الموت
  مكانًا في المدفن ال في السماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
بمناسبة عيد سيدة البشارة تقيم أخوية أم المعونة 
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