
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  الرب يؤتي شعبه قوةً ، الرب يبارك شعبه بالسالم :المقدمة

  ومقدا للرب يا أبناء اهللا، قدالكباشموا للرب أبناء    
  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

  
 إذ َلم َيُكن لُه أن ُيقِسَم بما يا إخوة، إنَّ اَهللا عنَد َوعِدِه إلبراهيم، 

ألبارآنََّك برآًة وأآثَِّرنََّك : هَو أعظُم منُه، أقَسَم بنفِسه، قائًال
تكثيرًا، وهكذا إن تأنَّى ناَل الموِعد، وإنَّما النَّاَس ُيقِسموَن بما هَو 

وتنَقضي آلُّ مشاجرٍة بيَنُهم بالَقَسِم للتَّثبيت، لذلَك ) ِمنُهم(أعظم 
َء اُهللا أن يزيَد َوَرَثَة الموِعِد بيانًا لعَدِم تحوُِّل َعزِمه، توسََّط لمَّا شا

ال يتحوَّالِن وال ُيمِكُن أن ُيخِلَف اُهللا  بَقَسٍم، حتى نحُصَل بأمريِن
فيِهما، على تعزيٍة قويَّة، نحُن الذيَن التجأنا إلى التمسُِّك بالرَّجاِء 

.  للنَّفِس أمينٍة وراِسخٍةالموضوِع أماَمنا، الذي هَو لنا آِمرساٍة
 ألجِلنا، ٍ وهَو َيدُخُل إلى داِخِل الِحجاب، حيُث دَخَل يسوُع آساِبق

  .صائرًا رئيَس آهنٍة إلى األبِد على رتبِة َملكيصاَدق

  
  

  : البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

م      بٱقد َأَتيُتَك   . يا معلِّم . َدنا ِإلى يسوَع ِإنساٌن وسجَد لُه قائالً      . في ذلَك الزمان     *بني بِه روٌح َأبَك
صَرُعهُ     راُه َي َبس       . وَحيُثما ٱعَت ناِنِه وَيي صِرُف بَأس ُد وَي م           . فُيزِب وُه فَل ِذَك َأن ُيخِرج ُت لَتالمي د ُقل وق

مَّ  . حَتِمُلُكموحتَّى متى أَ  . ِإلى متى َأآوُن ِعنَدُآم   . َأيُّها الجيُل غيُر الُمؤِمن   . فَأجاَبُه قائالً  *َيقِدروا   هُل
روح       . فَأَتْوُه بهِ  *بِه ِإليَّ    ِت صَرعُه ال د          . فلمَّا رآُه للوق رَُّغ وُيْزِب ى اَألرِض يتَم سَقَط عل سَأَل   *ف ف

ذا اِن َأصاَبُه ه َن الزم م م ُذ َآ اُه من ال. َأب باه . فق ُذ ِص اِه  *من ي المي اِر وف ي النَّ اُه ف ا َألق رًا م وآثي
سوع    *َطعَت شيئًا فتَحنَّْن علينا وَأِغْثنا      لكْن ِإِن ٱست  . لُيهِلَكُه لُّ        . فقاَل لُه ي ْؤِمَن فك تَطعَت َأن ُت ِإِن ٱس

ْؤِمن      ال            *شيٍء ُممكٌن للُم ُدموٍع وق ساَعتِه ب صَّبيِّ ل و ال صاَح َأب ا ربّ      . ف ُن ي ي ُأوم َة    . ِإنِّ َأِعْن ِقلَّ ف
هِ          *ِإيماني   اَدروَن ِإلي َع يَتب هُ         . فلمَّا رَأى يسوُع َأنَّ الَجْم ائًال ل نَِّجَس ق روَح ال َر ال رُّوُح    . ٱنتَه ا ال َأيُّه

هُ   *َأنا آُمُرَك َأِن ٱخُرْج منُه وال َتُعد ِإليِه ِمن َبعد           . اَألَصمُّ اَألبَكم  . فصَرَخ وخَبَطُه آثيرًا وخَرَج من
ولمَّا دَخَل الَبيَت   *فَأخَذ يسوُع بَيِدِه وَأنهَضُه فقام *فصاَر آالميِِّت حتَّى قال آثيروَن ِإنَُّه قد مات    

ُه        . سَأَلُه تالميُذُه على ٱنِفراد    م    *لماذا َلم نسَتِطْع نحُن َأن ُنخِرَج ال له ُن        . فق نَس ال ُيمِك ذا الِج ِإنَّ ه
ل              *َأن َيخُرَج بشيٍء ِإالَّ بالصَّالِة والصَّوم        ازوا في الَجلي اَك ٱجت ن ُهن ا خَرجوا ِم ْن    . ولمَّ م يُك ول

   .حدُيريُد َأن َيدرَي َأ
  
  

   من الصومالرابعاألحد 
  

ان   دس ، زم ار المق ي الوق ي الكل صليب االله ساكان ال ادر  اإلم ه ، فلنب سجود ل  يوضع االن لل
صنا المحب    ا مخل ك ي د لتحنن تنارة ، و نهتف بخوف ، المج سا واس ستق تقدي ي ولن ضمير نق ب
شر   .الب

ارة  ضائل ، ومحرزون طه ور الف سربلون بن ّم ونحن مت ساكهل رم  ولاإلم صليب المك سجد لل ن
اتفين  اه دِّ ي دك ق ل وح ه الك وة   ال ا للخط سادنا و أهلن ع أج نا م ا بآالمكس نفوس اهرة وهبن  الط
سوع   . مراحمك ا ي صليب في شراع ال ين ب صيام الخالصية مجنح روة ال ا منتصف ث د بلغن ا ق ه
  .المكآ ميناء إلى به أوصلنا اإللهالمسيح 

ارتضِ      م المؤد ا نصف طريق الصي   إلىها قد وصلنا     ريم ، ف اين نحن      أن ي لصليبك الك ضا  نع  أي
ر             إبراهيميومك الذي أبصره     ل آمن قب ا او ، ففرح ، لما أخذ اسحاق حيا من الجب شترك   أن قبلن  ن

اتفين           بإيمانشاء السري   عبال سالمة ه دو وب ك     :  وننجو من الع صنا المجد ل ا ومخل ا منيرن  إن. ي
شوارع            تالمكافآالصانعين الفضائل في السر والمنتظرين       شهرونها في وسط ال  الروحية ، ال ي

ل  الحريب وب  ب ل القل ا داخ   . يحفظونه
 في   الذي ناابأ يا الوجوه بل مصلين في مخادع ونصرخ بغير فتور ،           يفلنتمم الصيام غير معبس   

ض النفوس آافة   حرلن.  ال تدخلنا في التجارب ، لكن نجينا من الشرير           أن إليكالسموات نتوسل   
تنارة                 ستمدين االس ة بماء الصيام ، وهيا نسجد بإيمان لصليب الرب الكريم الكلي الوقار م  اإللهي

 . والسالم والرحمة العظمىاألبدي الخالص اآلنومستثمرين 
  

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

ميذات الرب عرفن من المالك بشرى إن تل): الرابعاللحن (  القيامةطروبـاريـة -
لقد سلب : ونبذن القضاء على الجدين، وقلن للرسِل مفتخرات. القيامة البهيجة

.الموت، ونهض المسيح اإلله، واهباً للعالمِ عظيم الرحمة  
 

ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-
.ع المختصين بكصليبك جمي  

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

   30العدد – 2009 مارس/ آذار22 األحد
  شفاء المصروع –  من الصومالرابعاألحد 
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  من القلبخواطر 
  قصيدة إلى أمي الغالية

  
  آان لي أم من أول سنيني تسهر على سريري وتناديني

 بظلي وحماي تشوفك شب بين يا ابني آبار
  الناس زينة

  
  وآل مدة تردد هالحكاية وتزرع عطفها بمسحة جبيني

ولما آبرت عالدنية آفاية وبفضل نهودها 
  أوية يميني

  
  بقيت عينها ترافق صباي حتى صرت واعي بالمدينة 

ولما فقت عالدنية آفاية وصرت بفضلها سبع 
  بعريني

  
  ياتي هالتمينةألتها يا أمي بدون غاية بفديكي بح

  ومهما تعبت أدامك آفاية ما بوفي جزء من حبك عطيني
  

  وعطف األم مش عايزة دعاية متل أوة بحر حامل سفينة
  ولما العمر أشرف عالنهاية رآعت وألت يا عدرا رحميني

  
  حفظي أمي بعطفك والرعاية ومن بسماتها ما تحرميني

  قينيمن هون يوم وإال الموت جاي صرخال وأل يا حرمي إلح
  

  غابت وابتدى حزني وشأني يرآز عطف هاالم االمينة
  إلى ما عند أم ما عند حماية أغلى من الذهب ضم الحزينة

  
  ترآت البيت يا آنز السعادة البيت بذآر أسمك عم ينادي

  آلمة أم بحروف الشريعة آلمة مقدسة بعهد المبادي
  

  وجودك بينا الراية الرفيعة وباالخالص ما عزت شهادة
  ك بينا نور الطبيعة لعبتي دور المع بالقيادةوجود

  
  وجودك بينا أالم الوديعة إلي من أحشائها جابت الفادي 

  عطيت والدك بدنيا الموسيعة ثقافة وعلم ومحبة وإفادة
  

 انشاهللا نفسك عند اهللا تكون ويخلد ذآرك بدار العبادة
  
 
  "مرآة"

دة              ات، بعي ه راهب شرف علي د ت ة،     صبية صغيرة تدرس في معه  عن العائل
ال              شعر أن الجم ا ت رآة ألنه ا م ا أن ترسل له دتها تطلب منه ى وال آتبت إل

صبية        ا لل ى عنهم ا            .واألنوثة ال غن ة يهمه ة ومربي وآانت األم مدّرسة ذآي
ة     : "فأرسلت تقول إلبنتها  . مستقبل ابنتها  بعد زمن يسير سوف تصلك رزم

ي          دة ، ألن دل الواح ة    مني ولقد أرسلت لك ثالثة مرايا ب دك جميل ة أري  حقيق
ه الحاضرة ،              . رائعة ا هو في حالت ِك وجهك آم فالمرآة األولى سوف تري

ا                   ِك م ام عيني ة تعكس أم د، والثالث ا بع والثانية ستريِك ما سوف تكونين فيم
ة،          ." يجب أن تكوني   ا بلهف ولما وصلت الرزمة التي آانت الصبية تنتظره

  فماذا وجدت؟ . فتحتها بعينين تشّعان سعادة
ة      ا آتاب ه اآلن        : مرآة عادية تحته ا أنت علي ذا م اة       . ه دتها المتوف م صورة ج ا سوف      : ث ذا م ه

  .هكذا يجب عليك أن تكوني: وأخيرًا صورة رائعة للعذراء مريم . تصيرين إليه
يس   : " وراحة الصبية تطلع الراهبة المسئولة على ما وصلها من أمها فقالت لها الراهبة             أنا ل

  ".  هي عينا يسوع، إلى عينيه أتطلع إّبان الصالةعندي إال مرآة واحدة
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألمنهنئ جميع األمهات بعيد ا
وبمناسبة عيد القديس يوسف نعيد جميع الذين يحملون 

  اسم يوسف، جوزيف، جوزيفين، جو 


