
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خالصاً :المقدمة

  أدبني الرب تأديبا، وإلى الموت لم يسلمني
  :أعمال الرسلفصٌل من 

  
ن                 ذمٌُّر ِم ذ، حدَث ت اَثَر التَّالمي ا تك ام، لمَّ َك األي في تل

َن في          اليونانيِّيَن على الِعبرانيِّين،     نَّ ُيهَمْل م ُآ أنَّ أراِمَلُه ب
ذ  وَر التَّالمي َشَر جمه ا ع دعا االثن ة، ف ِة اليوميَّ الخدم

الوا د، : وق ُدَم الموائ َة اِهللا ونخ ُرَك آلم ُسُن أن نت ال َيح
م  شَهُد لُه نُكم ُي اٍل ِم بعَة رج وُة س ا االخ اروا أيُّه فاخت

يمُ     ة، فنق ُدُس والحكم رُّوُح الُق ُم ال د مألُه ضل، ق ُهم بالف

ِع             دى جمي الُم ل ُسَن الك ة، فَح ِة الكلم صالِة وِخدم ى ال ُب عل ُن نواِظ ة، ونح ذِه الحاج ى ه عل
وُرَس،     . الجمهور  بَُّس وبُرُخ ُدس، وفيل رُّوِح الُق اِن وال َن اإليم ًا ِم ًال ُممتِلئ تفاُنَس َرُج اروا اس فاخت

ًا، وأ      يًال أنطاآّي والوَس دخ اَس ونيق وَن، وَبرَمن اُنوَر وِطيُم ل  ونيك اَم الرُُّس اموُهم أم صلُّوا . ق ف
ّداً                    ليَم ج اثُر في أورش ِذ يتك دُد التَّالمي و، وع اَن  . ووضُعوا عليِهِم األيدي، وآاَنت آلمُة اِهللا تنم وآ

   .جمٌع آثيٌر ِمَن الكهنِة يطيعوَن اإليمان
  

  : البشيرمرقسالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل
  

ذ     . في ذلك الزمان    ُف ال ى يوُس ـي المجِلس              َأت ِة وهو عضٌو شريٌف ف َن الرام ان هو    . ي م وآ
يالطُس من       *فدخَل ِبجرَأٍة على بيالطَس وطلَب جسَد يسوع        . َأيضًا ينتِظُر ملكوَت اهللا    َب ب فتعجَّ

د مات           . َأنَّه ماَت هكذا سريعاً    اٌن ق ه زم ِد       *فدعا قائَد المئِة وسَأله هل ل ك من قائ ا عَرف ذل ولمَّ
شترى َآتَّانًا وَأنزَلُه ولفَُّه في الكتَّاِن ووَضعُه في قبٍر قد ُنِحَت في         اف *سـَد ليوُسف   المئِة َوَهَب الج  

َن           . *ودحَرَج حجرًا على باِب القبر    . صخرٍة ران َأي ريُم ُأمُّ ُيوسى تنُظ ة وم وآانت مريُم الِمجدلي
ا     ٱشَتَرت َمريُم الِمجَدِليَُّة وَمريُم أُ    . نَقضى السَّبتُ ٱَلمَّا   *ُوِضع   ْأِتيَن  . مُّ َيعقوَب وصاُلومي َحنوًط لَي

شَّمس           . وَبكَّْرَن ِجدا في أوَِّل اُألسبوع      *وُيَحنِّْطَن يسوع    ِت ال د َطلَع َر وق يَن الَقب َن     *وَأَت نَّ َيُقل وُآ
ر               . فيما َبيَنُهنَّ  اِب الَقب ن ب َر َع ا الحَج َدحِرُج لن ن ُي د ُدحِرج          *َم َر ق َرَأيَن الحَج َن ف اَن وآ . وَتطلَّع
ضاء                    *آبيًرا جدا    ٌة َبي ِه ُحلَّ يِن َعلي ِن الَيم ًسا َع ابا جال َن ش َر َرأي َن الَقب َذهلَن  فٱ. فلمَّا َدَخل اَل   *ن فق

صُلوب     . ال َتنَذِهلنَ . َلُهنَّ ام   . ِإنَُّكنَّ َتطُلبَن يسوَع النَّاِصريَّ الَم د ق ا     . ق َو هُهن يَس ُه ُع    . ل ا الَموِض وه
ِذِه ولُبطُرس      لكِن   *الذي وَضعوُه فيِه     َن لَتالمي ل       . ٱذَهبَن وُقل ى الجلي سِبُقُكم ِإل ُه َي ُه    . ِإنَّ اَك تَروَن ُهن

ذُّهول      . فَخَرجَن سريًعا ِمَن الَقبِر وَفَررنَ     *آما قاَل لُكم     َدُة وال َذتُهنَّ الرَّع ٍد      . وقد أَخ َن َألح م َيُقل ول
  .شيًئا ألنَُّهنَّ ُآنَّ خاِئفات

  
  ع الثالث للفصحأحد حامالت الطيب األسبو 
   

ة      . في األحد الثالث للفصح    َحَر القيام َر َس يَن القب واتي أت دفعهنَّ الحبُّ   . ُنعيِّد للنسوة القديسات الل ي
سيح  سوع الم صنا ي ا ومخلِّ ا وإلهن سد ربن الطيوب ج نطَن ب ة  . ليح ك بالقيام تنرن عوض ذل فاس

دة شائر. المجي ن ب الك  ونقل اُهّن الم ا أوص ذ آم رح للتالمي   .الف
  
اٍن     . امالُت الّطيب هّن مثاُل رسالة المرأة في الكنيسة ح ّوٍة وحن سخاٍء وق ة ب ومثاُل المحبة المتدفِّق

 تعتبُر هذا   ،تهتّم بالكنائس والفقراء والمرضى    التي   ت النسائّية آثيٌر من الجمعيا  . في خدمة الرب  
  .العيد خاًصا بها

ان ف    ذي آ ي ال ه يوسف الرام ّديس الوجي ًضا للق د أي ا نعّي رب آم ًذا لل اء تلمي ّديس . ي الخف وللق
لِ      . نيقوديموس ّي وعضِو المحف ذ الليل صليب      . التلمي ريم عن ال زال الجسد الك ذان أن زاه  . فه وجّه

  .ووضعاه في قبر جديد
  .في هؤالء آّلهم نجُد مثاًال وأمثولًة في األمانة للصداقة ِعبَر الموت والقبر
  حامالُت الطيب قدَّمَن طيوًبا للمسيح فلُهنَّ ارفع آطيٍب ُحسَن ِذآٍر والمديح

  آمين. ألّلهم ارحمنا. فبشفاعة النسوِة حامالِت الطيب والقديسين يوسف ونيقوديموس
  

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

:طروبـاريـةال -  
المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور 

  )ثالثاً(
 

ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البربيا رب شعبك وبارك ميراث خلص -
 بقوة صليبك جميع المختصين بك

 
)اللحن الثاني( طروبارية يوسف الوجيه -  

إن يوسفَ الوجيه انزَل من الخشبة جسدك الطاهر، ولفه بكفنٍ نقيٍ وحنوط، 
لث يا رب مانحاً العالم لكنك قمتَ في اليومِ الثا. وجهزه ووضعه في قبرٍ جديد

 عظيم الرحمة
 

)اللحن الثاني(طروبارية حامالت الطيب  -  
إن الطيوب تليقُ : إن المالك وقفَ عند القبر، وهتف بالنسوة حامالت الطيب

قد قام الرب مانحاً : فاصرخن. لكن المسيح قد ظهر غريباً عن البلى. باألموات
 العالم عظيم الرحمة
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  األحد الثالث للفصح المجيد
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 في الكيمياء حول الماء إلى شراب
 

 مل الطبيعيفي األحياء لقد ولد بدون الح
  

 في الفيزياء فانه دحض قانون الجاذبية عندما صعد إلى السماء
  

  رجل بسمكتين و خمسة أرغفة خبز5000في االقتصاد دحض قانون تقليل المادة بإطعام 
  

 في الطب شفى المرضى والعميان بدون استعمال جرعة واحدة من األدوية
  

 في التاريخ هو البداية و النهاية
  

 ال أنه سيدعى المستشار األعظم أمير السالمفي الحكومة ق
  

 في الدين قال ال يأتي أحد إلى اآلب إال من خالله
 

  ،،،لنحتفل به فانه يستحق آل المجد
  
  

  ،،توحّدوا ، عندئٍذ أعرفكم
  

  ها أني أقرع ولست ُتجيب... ألست القائل أقرعوا ُيفتح لكم: شخٌص ما
  من أنت ؟: السيد المسيح 

   أرثوذآسي أنا: الشخص نفسه 
  أنا ال أعرفك: السيد المسيح
  أنا آاثوليكي : شخص آخر 

 أنا ال أعرفك أيضًا: السيد المسيح
  ..أنا ماروني ..أنا سرياني : وقال آخرون 
  أنا أعرف من يعرفوني جئتكم واحدًا فقسمتموني. أنا ال أعرفكم: السيد المسيح

  ي أعرفكم أجمعوا أشالئي آ.. جئُت إلى خاصتي وخاصتي لم تعرفني
  اجتمعوا آلكم فّي آما أنا في آل واحد منكم 

  وحدوني آي يعرفني العالم
 عندِئذ أعرفكم.. أبنائي : وحدوني آي استطيع أن أقول لكم 

  
  

 
  ))آيف تنشأ الحروب((
  

ده  " قل لي يا أبي، آيف تنشأ الحروب؟      : "سأل فتى والده   ك الحرب    : "أجابه وال دم ل أق
ا  العالمية األولى آمثاٍل،     ه   ..." فقد بدأت الحرب عندما هاجمت ألمانيا بلجيك ا قاطعت هن

..." لقد بدأت الحرب عندما ُقِتل بعض األشخاص      . قل البنك الحق  : "األم، وقالت ِبحِّدة  
ائالً           سألك    : "لم يحتمل األب تدخل األم بهذه الطريقة، وتطلع إلى األم لُيعنفها ق م ي ه ل إن

ين علي           اذا تجيب ا، فلم اطعينني في الكالم؟   أنت بل سألني أن دًا،   !!". ه وتق ارت األم ج ث
ائط، وسقطت               وقامت مسرعة من الحجرة وأغلقت الباب بعنف شديًد، فاهتز رف الح

  :حدث صمت قطعه االبن قائًال. بعض القطع الفنية الثمينة وانكسر بعضها
  !"إني لست بحاجة إلى اإلجابة. اآلن عرفت يا أبي ويا أمي آيف تبدأ الحروب"
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 مناولةبال  يحتفل أبناؤنا1/5/2009لجمعة القادمة ا

  األولى
   

 صباحا 11 القداس سيبدأ الساعة 1/5وأيضا ابتداًء من 
  التوقيت الصيفي


