
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  رّنموا إللهنا رّنموا، رّنموا لملِكنا رّنموا  :المقدمة

  يا جميَع اُألمم صفِّقوا باأليادي، هللوا هللا بصوِت االبتهاج
  :أعمال الرسلفصٌل من 

  
ي   اَن يطوُف ف َق أنَّ ُبطُرَس إْذ آ ام، اتََّف َك األي ي تل ف

سَّاِآنيَن في         جميِع األطراف، نَزَل أيضاً    سيَن ال ى الِقدِّي  إل
ى        ضَطِجعًا عل ُلدَّة، فصاَدَف ُهناَك َرُجًال اسُمُه أيِنياُس، ُم

ُه ُبطُرس              اَل َل ًا، فق اَن ُمَخلَّع : سريٍر ُمنُذ ثماني ِسنين، وآ
ِسكَ    . يا أيِنياُس شفاَك يسوُع المسيح     ِرْش لَنف اَم  . ُقْم وافَت فق
فَرَجعوا . في ُلدََّة والشَّارون  للوقِت، ورآُه جميُع السَّاِآنيَن     

ذي    ا، ال ُمها طاِبيت َذٌة اس ا ِتلمي ي ياف ت ف رَّّب، وآاَن ى ال إل
ة سيُرُه َظبَي صَّالحِة  . َتف اِل ال ٌة باألعم ْت غنيَّ وآاَن

اِم  َك األيَّ ي تل َدَث ف صنُعَها، فح ْت ت ي آاَن صَّدقاِت الت وال
ت ا َمِرَضت وماَت ي الِعل. أنَّه ُعوها ف َسُلوها ووَض ة، فغ يَّ

ُرَس    ُذ أنَّ ُبط ِمَع التَّالمي ا، وَس رِب ياف دَُّة ِبُق ْت ُل ا آاَن ولمَّ
ِن     ئ َع سأالِنِه أْن ال ُيبِط يِن ي ِه َرُجَل ُلوا إلي ا، أرَس فيه

ا    ى مَعُهم ُرُس وأت اَم ُبط يِهم، فق ذَّهاِب إل َل  . ال ا َوَص فلمَّ
ل، يَ     . َصِعُدوا ِبِه إلى الِعليَّة    يَن  فَوَقَف لديِه جميُع األراِم ْبك

نَّ،       َي مَعُه ُة وه صَنُعها َظْبَي وُيريَنُه أقِمَصًة وثيابًا آاَنْت َت
لَّى  ِه وَص ى ُرآَبَتي ا عل َع وَجث ُرُس الجمي أخَرَج ُبط مَّ . ف ُث

ومي   : الَتَفَت إلى الُجثَِّة وقال  ا ُق ا طاِبيت ا  . ي . َفَفَتَحت عيَنيه

َدُه وأنَهضَ         ديِهم            . هاولمَّا أبَصَرت ُبطُرَس جَلَست، فناَوَلها َي ا ل َل وأقاَمه سيَن واألراِم ا الِقدِّي مَّ َدع ث
   .فآمَن آثيروَن بالرَّّب. فذاَع الَخَبُر في يافا ُآلِّها. حيَّة

  : البشيريوحناالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل
  

ليَم           ى ُأوَرش َنم ِبر        *ِفي ذلَك الزماِن صِعَد يسوُع ِإل اِب الَغ َد ب ليَم عن ان في ُأوَرش سمَّى   وآ ٌة ُت آ
ٍة         ٌر من الَمْرضى        *بالِعبرانيَِّة بيَت ِحْسدا لها خمسُة َأرِوق وٌر آثي ا ُجمه ضَِّجعًا فيه اَن ُم من  . وآ

سي اَألعضاِء رٍج وياب اٍن وُع اِء . ُعمي َك الم ي  *ينتظروَن تحري ًا ف ِزُل َأحيان ان ين ًا آ َألنَّ مالآ
اء  رُِّك الم ِة وُيَح ِزُل َأوَّ . الِبْرآ ان ين ذي آ لِّ مرٍض  وال َرُأ من آ ان ُيب اِء آ ِك الم ِد تحري ًال من بع

َم َأنَّ  . هذا ِإذ رآه يسوُع ُملقًى *وآاَن هناَك رجٌل بِه مرٌض ُمنُذ َثماٍن وثالثيَن سنًة   *عَتراه  ٱ وعِل
هُ  . لُه زمانًا طويالً   ال ل َرأ   . ق ُد َأن ُتب ُه المريض   *َأُتري يِّد  . فَأجاَب ا س ساٌن ِإذا تحرَّ    . ي ي إن يس ل َك ل

ل سريَرك   . فقال لُه يسوع ُقْم *بل بينما َأآوُن آتيًا َينِزُل قدَّامي آَخر . الماُء ُيلقيني في الِبْرآة  ِإْحِم
بتًا        . فللوقِت َبِرَئ الرجُل وَحَمَل سريَره ومشى      *مِش  ٱو وُم س ك الي ذي       *وآان ذل وُد لل ال الَيه فق

سَّ           . ُشفي َل ال ك َأن تحِم لُّ ل ابهم  *رير  ِإنَُّه سبٌت فال يِح ي          . فَأج اَل ل ي هو ق ذي َأبرَأن ل  . ِإنَّ ال ِإحِم
َك    *مِش ٱسريَرك و  اَل ل ْل سريَرك و  ٱفسَألوُه َمن هَو الرجُل الذي ق ِش  ٱحِم فَي     *م ذي ُش ا ال فَأمَّ

ك الموضع           . فلم يكْن يعَلُم َمن هو     زَدحم في ذل ِع الُم يَن الجم وارى ب د   *َألنَّ يسوَع آان قد َت وبع
صيَبك َأعظم         . سوُع في الهيكِل فقاَل لهُ  ذلك وَجَدُه ي   َئالَّ ُي ُأ ِل ْد َتخَط َت فال َتُع د ُعوفي َذهَب   *ها ق ف

  .ذلك الرجُل وَأخبَر اليهوَد َأنَّ يسوَع هو الذي َأبرَأُه
  
   للفصحرابعاألسبوع ال -المخلَّع أحد  
    

وَعي الّن         ي موض اليين، ف دين الت ي األح د وف ذا األح ي ه سة ف ل الكني َزي  تتأم اء رم ور والم
ة       . المعمودّية ُيعطى        . فترتبط المعمودّية بالقيامة والحياة الجديدة من جه ذي س الروح القدس ال وب

رى    ة أخ ن جه صرة م وم العن   .ي
سوع المسيح            . في هذا األحد الرابع للفصح      صنا ي ا ومخّل ا وإلهن ي صنعها ربُّن د للُمعجزة الت ُنعّي

شفاء             للمخّلع المطروح من   ا ال ًرا منه ة   . ذ ثماٍن وثالثين سنة قرب برآة بيت ِحسدا منتظ إذا بكلم ف
شّدُده  شافية ُت رب ال ريره . ال امًال س ّشًرا ح نهض مب   .في

  ، بلفظٍة منك أيا ُمخّلصي
  ، أنهضت في رحمتك الُمخّلعا

  ، فقام حاًال حامًال سريره
  يمشي صحيح النفس والجسم معا

  آمين. ا المسيح إلهنا ارحمناأّيه. فبرحمتك التي ال حّد لها
  

 األولى؟ ةما هي المناولة االحتفالي
 

ال آ  ن احتف ارة ع ي عب ا  ه ب األحي ي أغل ه ف وم ب ر يق سي آبي األب  نن
ال نح األطف ى"المطران لم ة األول ة االحتفالي مَّ "المناول د أن ت ك بع ، وذل

ة وق    إعدادهم ة وهيب درآوا عظم ول   إعدادا مسيحيًا يؤهلهم ألن ي دسية قب

  الملكيين نيابة البطريركية للروم الكاثوليكال
  في الكويت

  25652802: ت 

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

 
حفظ بقوة ر، واك وامنح حكامنا الغلبة على البرب وبارك ميراث خلص يا رب شعبك-

 صليبك جميع المختصين بك

   35 العدد – 2009  أيار3 األحد
   أحد المخلَّع– لفصح المجيد لالرابعحد األ



 .                                                            بطريقة واعية) االعتراف(ولعيش سر التوبة " سد السيد المسيح ودمهج"
ة   ة االحتفالي ا   ويطلق عليها المناول ى، أي أنه ى،    األول ة األول ى    ليست المناول ة األول ألن المناول

ا   اد، ولكنه ول سر العم د قب ة اال"تمت عن ةالمناول رًا "حتفالي سي نظ ال آن ي احتف تم ف ا ت  ألنه
ا     د أن قامت بإعداد أوالده ى    آعالمة على أن الكنيسة بع شئتهم عل ان وتن ويم   اإليم  المسيحي الق

د   ألسرار الكنيسة وللوصايااوصلوا على معرفة أعمق  تعترف بأنهم قد اإللهية والكنسية وللعقائ
   .ةالمسيحية األساسية ولبعض الطقوس المقدس

  
  بالمناولة بعض الكنائس وال تسمح بها آنائس أخرى آاثوليكية؟ ماذا تسمحل

                  
  ":الثالث وحدة أسرار التنشئة" الصغار إليمانها بـ تسمح الكنائس الشرقية، بمناولة األطفال

ة     .)اإلفخارستيا سر المعمودية، وسر الميرون، وسر  ولهم سر المعمودي د قب  أي أن األطفال عن
ضاً  ون أي دس والمناول  يقبل رون المق دي أو   . ةالمي وتي أو عقائ انع اله د أي م الي ال يوج  وبالت
سي أو د     طق ود بع ت ولوج رور الوق ع م ة، إال أن م ن مناول صغار م ال ال ع األطف انوني يمن ق
اه    المشاآل ال تج سلوك األطف ة المقدسة  " الرعوية والعملية والمرتبطة ب اً   "المناول ضا حفاظ  وأي
ادة   ظهرت في   ة هذا السر العظيم على قدسي سة ع ى    "الكني ة األول ة االحتفالي مَّ    ،"المناول ومن ث

د االستعداد       ى بع سن إل ال صغار ال ق    يرى بعض الكهنة تأجيل إعطاء المناولة لألطف ذي يطل ال
ذا  أل."االستعداد للمناولة االحتفالية األولى"علية   ن األطفال الصغار ال يدرآون عمق وغني ه

ل  " ظيمالسر الع" ة المن"فبعض اآلباء الكهنة وألسباب رعوية وخدمية يفضلون تأجي لحين   "اول
ال   ة ةلمناول ل"إعداد األطف ى   االحتفالي شتاق          "األول ر حيث ي وم ثقال أآب ذا الي ذلك إلعطاء ه وآ

  .فيجتهدون في االستعداد له اجتهادا حقيقيا األطفال للوصول إليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

سة المخلص بتهنئة أبناؤها وبناتها تتوجه رعية آني
  :المتقدمين للمناولة األولى

  
  جيانكارلو داني خوري

  
  دانيال داني خوري

  
  إليان نديم البيطار

  
  فادي جورج ضومط

  
  ماريا آرستيان عماد

  
  نانسي فؤاد طويل

  
  ميالني آول

  
  متمنيين لهم أن يتبعوا خطى سيدنا يسوع المسيح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 في فندق الموفمبيك 15/5الحفلة السنوية للكنيسة 

المنطقة الحرة البطاقات موجودة في الكنيسة عند 
 دينار للبطاقة 20السكرتيرة ميرنا والسيد جوزيف النوح 

  نتمنى مساهمتكم في الحفلة


