
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
 ُ◌ إلُه آبائنا، وُمسبٌَّح وممجٌد اسمك إلى الدھور مبارٌك أنت أيھا الربّ  :المقدمة

  ألنك عادٌل في جميع ما صنعَت بنا، وأعمالك كلھا صدٌق وطرقَك استقامة
  :أعمال الرسلفصٌل من 

ئال  في تلَك األيَّام، كاَن بُولُس قد عَزَم أن  َس في البحر، ل يتجاَوَز أفُس
ليَم  وَن في أورش ى يك يَعِرَض لهُ أن يُبطَئ في آسية، ألنَّهُ كاَن يَعَجُل حت
ةَ  َس فاستدعى كھن ى أفُس َث إل تَُس بع ن ميلي هُ، فِم يوَم الَعنصَرِة إن أمكنَ

ا وَصلوا إليِه قاَل لھُم، إحذروا ألنفُِسُكم ولجميِع القطيِع الذي. الكنيسة  فلمَّ
ِه  ا بدِم ي اقتَناھ وا كنيسةَ هللاِ الت اقِفةً، لتَرَع ُدُس أس وِح القُ رُّ ِه ال اَمُكم في أق
ةٌ ال  اٌب خاِطف نَُكم ذئ يدُخُل بي َد فِراقي س هُ بع ذا إنَّ ُم ھ إنِّي أعلَ الخاّص، ف
دة أقواٍل فاِس . تُشفُِق على القطيع، وِمنُكم أنفُِسُكم، سيقوُم رجاٌل يتكلَّموَن ب

نيَن ليجتَِذبوا ال الِث س ةَ ث دَّ ي ُم ذكَّروا أنِّ تَّالميَذ وراَءھُم، فاسھَروا إذن وت
ا إخوة،  دموع، واآلَن ي ٍد بال لَّ واح لم أكفُْف ليالً ونھاراً عن أن أنصَح ك
ِع  َع جمي اً م ؤتيُكم ميراث يَُكم وت ادرةَ أن تبن أستوِدُعُكم هللاَ وكلِمةَ نعمتِِه الق

وَن  المقدَّسين، إني لم أشتَِه ِمن أحدٍ  تُم تعلَم ل أن اً، ب اً أو ثوب ةً أو ذھب فِضَّ
انوا معي، في  ذيَن ك اِت ال أنَّ ھاتَيِن اليديِن كانَتا تخُدماِن حاجاتي وحاج

الَ  ُث ق وَع حي بِّ يس رَّ الَم ال ذكََّر ك عفاَء، وأن نت اِعَد الضُّ َب لنس ي أن نتع َف ينبَغ م كي ُت لُك يٍء بيَّن لِّ ش إنَّ : ك
ا قاَل ھذا َجثا على ركبَتَيِه وصلَّى مَع جميِعِھمالعطاَء أعظُم ِغبطةً     .ِمَن األخذ، ولمَّ

  
  :فصُل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير:اإلنجيل

ال ،فِي ذلك الزمان ماِء وق ِت الساعة. رفََع يسوُع َعينَيِه إِلى السَّ د أَت ا اآلُب ق ِد . أَيُّھ َدَك ٱَمجِّ َك ليُمجِّ َك ٱبنَ بنُ
ركما  *أَيضاً  لِّ بَش ى ك لطاَن عل ة . أَعطَيتَهُ السُّ اةَ األبديّ هُ الحي هُ ل ا أَعطَيتَ لَّ م يَھُم ك اةُ  *ليُعط َي الحي ذه ھ وھ
ى األَرض *والذي أَرَسلتَهُ يسوَع المسيح . أَن يَعِرفوَك أَنَت اإللهَ الحقيقيَّ وحَدك. األَبدية دتَُك عل د مجَّ ا ق . أَن

ن  *ي ألَعَملَهُ وأَتَمْمُت العَمَل الذي أَعطيتَن َدَك ِم ي ِعن اَن ل ذي ك ْدني أَنَت أَيُّھا اآلُب ِعنَدَك بالمجِد ال واآلَن مجِّ
ي. ھُم كانوا لكَ . سَمَك للنَّاِس الذيَن أَعطَيتَھُم لي مَن العالَمٱقد أَعلَْنُت  *قَْبِل َكوِن العالَم  د . وأَنَت أَعطَيتَھُم ل وق
م *ُكلَّ ما أَعطَيتَهُ لي ھو ِمنَك  واآلَن َعلِموا أَنَّ  *َحفِظوا كالَمك  هُ لھ د أَعطَيتُ ي ق هُ ل . ألَنَّ الكالَم الذي أَعطَيتَ

م *وآَمنوا أَنََّك أَنَت أَرَسلتَني . وھم قَبِلوا وَعلِموا حقًّا أَنِّي ِمنَك خَرجت ِل . أَنا أَسأَُل من أَجلِھ أَُل من أَج وال أَس
كَ  *لي ألَنَّھُم لَك  بَْل من أَجِل الذين أَعطيتَھم. العالمِ  َو ل ي ھ َو ل ي. وكلُّ ما ھ َو ل َك ھ ا ل دُت . وم د تمجَّ ا ق وأَن
ذيَن بٱحفَْظ ٱ. أَيُّھا اآلُب القدُّوسُ . وأَنا آتي إِليك. وھُؤالِء ھم في العالَم. ولسُت أَنا بعُد في العالَم *فيِھم  ِمَك ال س

م حيَن كنُت  *ليَُكونوا واحداً كما نَحن . أَعطيتَھُم لي ُت أَحفَظُھ الِم كن تَھم . سِمكَ بٱمَعھُم في الع ذين أَعطَي إِنَّ ال
اب ، بُن الھالكٱولم يَھلِْك ِمنھُم أََحٌد إالَّ . لي قد َحفِْظتُھم ك *لِيَتمَّ الِكت ي إِلي إِنِّي آت ذا في  ،واآلَن ف ُم بھ ا أَتكلَّ وأَن

  كوَن لھُم فَرحي كاِمالً فيِھمليَ  ،العالَمِ 
 

  للفصح السابعاألسبوع  - اآلباء القديسيند أح -أيار  24
د الفصح ابع بع ذين . في ھذا اليوم الذي ھو األحد الس اوي األول ال اء المجمع المسكوني النيق ذكار آب يم ت نُق

ة . كانوا ثالث مئة وثمانية عشر من األساقفة والالھوتيّين من المشرق والمغرب ة نيقي أموا في مدين ِد الت وق
طنطينيّة( رب القس ام ) ق كندري. 325ع اھن اإلس وس الك ى آري وا عل انون . وحكم م الق عوا ُمعظ ا وض كم

اوي رار ،النيق يّة واألس ب الكنس لواتنا والرت ي ص وه ف زال نتل ذي ال ن اني . ال كوني الث ع المس ه المجم وأتّم
ام  طنطيني ع ة 381القس ُب البھيّ ا الكواك قيّة. أيّتھ ي الش يئُوا نفس ة أض ماء الروحيّ أنوارِ . للّس نيّة ب ُكم الس

ا ا ارحمن يُح، إلھُن رّب يسوُع المس ا ال ّي هللا، أيّھ ة عشر القديسين، الالّبس . فبصلوات اآلباء الثالثمئة والثماني
  آمين. وخلّصنا

  
  سبت الراقدين -أيار  30

 نُقيم تذكار آبائنا. نصرة المجيدفي ھذا اليوم السبت السابع بعد الفصح والسابق عيد الع
تُقام ذكرى األموات أيام السبوت . منذ الدھر على رجاء قيامة الحياة األبديّة إخوتنا الراقدين
سابتًا في "ذلك أن السبت ھو يوم الراحة وھو اليوم الذي رقد فيه المسيح . على مدار السنة

دار مفالسبت مقدمة األحد الذي ھو ذكرى القيامة على ". القبر ألجل تدبيره الذي تم بالموت
وھكذا كما . ني اشتراك األموات الراقدين المؤمنين في موت المسيح وقيامتهوھذا يع. السنة

إال إذا وقع (فالسبوت على مدار السنة مكّرسة لذكرى األموات . كلّھا مكّرسة لذكرى القيامة   أن آحاد السنة
  .ولذكرى جميع القديسين) فيھا عيد كبير

والسبت . ھذا السبت الواقع قبل أحد العنصرة: باإلضافة إلى ذلك ھنالك ذكرى خاصة باألموات في سبتين
في ھذين السبتَين زيارة ). أعني تسعة أياٍم قبل بدء الصوم الكبير المبارك(الواقع قبل أحد مرفع اللحم 

ويقّدم المؤمنون القرابين ألجل موتاھم . حيث تقام خدمة القداس اإللھّي وصلوات ألجل الراقدين. المدافن
كما يُعطون بعض التقادم لمساعدة . بأسمائھم حسب الئحة يقدمونھا له   أن يذكرھمويطلبون إلى الكاھن 

وتوّزع على " سليقة أو رحمة"تسّمى  وتُقّدم أيًضا صينية من القمح المسلوق. الكاھن والكنيسة والفقراء
حول العادات تختلف الشروحات . ويوّزع القربان المباَرك أيًضا راحةً لنفوس الموتى. المصلّين بعد الصالة

  الملكيين  النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

إن القواِت المالئكية ظھرت على قبِرك، : )اللحن السادس(القيامة  طروبـاريـة -
اَس صاروا كاألموات، ومريَم وقفْت عنَد القبر، طالبة ً جسَدك الطاھر فسلبَت . والحرَّ

فيا من قاَم من بيِن األموات، يا . الجحيَم ولم َتـنلَك بأذى، والقيَت البتوَل واھباً الحياة
. ربُّ المجُد لك  

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

 صليبك جميع المختصين بك
  
  ):على اللحن الرابع(طروبارية الصعود  -

حَت تالميذَك بموعِد الروح القدسلقد صعد تَّھم . َت بمجٍد أيھا المسيُح إلھنا، وفرَّ وثبَّ
  بالبركة، ألنَك أنَت ابن ِهللا المنِقُذ العالم

  :)على اللحن السادس(الصعود  قنداق -
دت األرضياِت والسماو ا أكملَت التدبيَر من أجلنا، ووحَّ صعدت بمجٍد أيھا المسيُح  ،اتيلمَّ

أنا معكم، وليس أحٌد : أن تبرح مكاناً، بل البثاً غيَر منفصٍل وھاتفاً بمحبِّيكَ إلھنا، دون 
 عليكم

   38 العدد – 2009 أيار 24 األحد
  باء القديسيناآل أحد – المجيد للفصح السابع األحد



القرن (القديس سمعان التسالونيكي الالھوتي الجديد . الشعبيّة بإقامة القداديس في أوقات معيّنة بعد الوفاة
تقام الصالة ألجل الميّت في اليوم الثالث ألن المتوفّى المؤمن أخذ كيانه : "يشرحھا كما يلي) الخامس عشر

أّما اليوم التاسع فيذّكرنا بطغمات . امة المسيح في اليوم الثالثواليوم الثالث يذّكرنا بقي. من الثالوث األقدس
أّما اليوم األربعون فله أثر في العھد . والمتوفّى مدعو ليكون مثل المالئكة في تمجيد هللا. المالئكة التسع

يوًما ويذكرنا بصعود المسيح إلى السماء بعد أربعين . القديم حيث حّد اليھود أربعين يوًما على موت موسى
بعون يعني نھاية وھذا اليوم األر. ن اآلبيميوأصعد طبيعتنا البشريّة المائتة وأجلسھا عن . من قيامته

  .الحقًا دخلت عادة قّداس نصف السنة والسنة. التطھير وكماله
  ءم يا رّب من دار الّشقاأرِح الذين نقلتَھُ 

  وتغاَض عن آثامھم وافتح لھم باب السماء
  آمين. وليكن ذكرھم مؤبًدا
 ")شفيعة األمور المستحيلة"ريتا القديسة ( سيرة قديس

       أيار  22: عيدھا  يوم        
بلدة كاسيا اإليطالية؛  زوجان من) أماتا فاري ( و) أنطونيو منشيني (

لمتواترة  لكن صالتھما .بلغا من العمر سن الشيخوخة دون أن يرزقا بولد
دون ملل جعلت الرّب يشفق عليھما فرزقھما طفلة دعوھا باسم مرغريتا 

فعّمداھا وشكرا الرّب  1381إيار  22كان ذلك في  .تحّبباً ريتا و سميت
في طفولتھا حدثت بعض المعجزات التي ظّل . لھما على عطّيته

الً النحل وضع في فمھا عس( ومنھا أن القروّيون يتناقلونھا فترة طويلة،
 ).دون أن يؤذيھا

ر في ا الفاضلين وراحت ريتا تكب ة أبويھ ة بحسب تربي . الفضيلة والمحّب
ا كانت تعيش . في تزويجھا وعندما بلغت عمر الزواج، فّكر أھلھا إالّ أّنھ

ذر َود أن تن ا  حّباً داخلّياً للرّب يسوع وكانت ت ه؛ فراحت تنازعھ نفسھا ل
إلرادة والديھا فتزّوجت   ورضخ .اعوامل الوفاء لنذرھا والطاعة لوالديھ

ا ا ومحبّتھ ل حنانھ ه ك ت تعطي ا وراح اروه لھ ذي اخت ل ال ن الرج  م
ا. وصالتھا دا ريت ا  اختار وال ا كي يقيھ داماً البنتھم اً مق اً وفارس اباً غني ش

رّ  ان ش انية والحن ى اإلنس ر إل ان يفتق اب ك ذا الش ن ھ ر؛ لك ه . الفق ھّم
لذا لم يتوّرع أن يوّجه . اب اآلخرينولو على حس المبارزة وإظھار الذات

 ً مع ذلك كانت ھي في استمرار تصلّي  .كثيرة يعتدي عليھا بالضرب الموجع إليھا اإلھانات، بل كان أحيانا
وخز الضمير للعذراء كي ى  تساعدھا على تحّمل بلواھا ولم تكن تخبر أھلھا حتى ال تجعلھما يشعران ب عل

 .اختيارھما لزواجھا
 

ى ضميره استجاب الربّ  ود إل زوج يع راح ال دا  لصالتھا ؛ ف ه وغ ى قلب ى دخل يسوع إل داً حت داً روي روي
اً وال رزق هللا القديسة .المسيحية إنساناً يعرف معنى الحياة الزوجية اّ رقيق ا حب  ريتا ولدين صبين فأحبتھم

روح المجتمع  عنوتبعدھما قدر المستطاع  ،وراحت تزرع في قلبيھما خشية الرّب ومحّبة اآلخرين .أجمل
نس في .الذي كان أبوھما يترّدد إليه م ت وة ل ة من  وبدأت تعيش وإياھما حياة حل ا أن السعادة ھي ھب أثنائھ

ا ذات مساء  ولكن لم يطل األمر حتى عاد األلم يقرع بابھا. الربّ  د رجال مسلحون زوجھ ّرة أخرى، فق م
  .أردوه قتيالً 

  
  

ى زوجھا كثيراً ولكن بقوة حزنت ريتا على ة راحت تصلّي لنفسه وتغدق عل ى رجاء القيام ان وعل  اإليم
ا ديھا،. ولديھا خالص حنانھا وعميق عنايتھ ة ول ا تربي ى عاتقھ ا عل دما أخذت ريت ا سوف  وعن أدركت أنھ

ي ام ف ّم االنتق ان ينفث س ه ك ذي تعيش في ا  تخوض حرباً قاسية، فالمجتمع ال دين وھي بكل قوتھ نفس الول
د  ولكن الجماعة أقوى من الفرد فرفض. تحاول زرع المحّبة ّر، عن الولدين أفكارھا، وأخذا يقتربان من الش

ى علي ذاك، وبقّوة إيمانھا طلبت من الربّ  ا حت ّي طفليھ ذ نفس د . حساب جسديھماى سوع أن ينق وبالفعل ق
دھا المريض، إالّ أن  مرضا الواحد تلوَ  ه األم لول ا تفعل ر مّم أخذتھما  السماءاآلخر، ورغم أّنھا فعلت الكثي

ة من  وأصبحت. بريئين قبل أن يقعا ضحّية الشّر المتجّسد في مجتمع االنتقام دة محروم ا وحي القديسة ريت
 .كّل أحبائھا

 
رت ديم ففك ذرھا الق ا ن ذّكرت ريت ريم  وت ة م ات القديس ر راھب اب دي رع ب ه اآلن، فراحت تق ي أن تحقق ف

اً . في وجھھا لكن باب الدير أغلِقَ  .المجدلية األوغسطينيات يس ھروب فھي امرأة قسى عليھا الدھر والدير ل
ات من ذا رفضتھا الراھب اة، ل ا تفعل األعاجيب. آالم الحي واترة جعلتھ ة وھي  .لكن صالتھا المت ذات ليل ف

ا ق بوجھھ ا  .منخطفة بروح الصالة حملھا القديسون إلى كنيسة الدير المغل دما رأينھ ات عن فصعقت الراھب
ةفي الصباح غارق ا في الكنيسة المغلق دخول .ة في تأمالتھ بن كيف استطاعت ال رتھن . وتعّج دما أخب وعن

 .الدير الحقيقة خضعن إلرادة الرّب وقبلنھا في
ً ... ونذرت الفقر والعفة والطاعة ا تھا يوم ا رئيس د طلبت منھ ّر؛  وق اً ليزھ ا أن تسقي عوداً يابس اً لھ امتحان

ى أزھر وصار  ھاوبالرغم من سخرية أخواتھا الراھبات ب فإّنھا لبثت تسقيه عاماً كامالً بالماء والصالة حت
 حتى يومنا ھذا في بستان الدير، ويتبارك بھا المؤمنون وينالون بواسطتھا شفاءات كرمة يجنى منھا العنب

ى األرض. عجيبة ديھا عل اً،  وطمحت ريتا أن تصل إلى مشاركة يسوع في آالمه، لذا طفقت تصلب ي أيام
ر من كل. أخواتھا الراھبات يظننھا مائتة حتى كانت درك الحّب اكث ل مشاركتھا  وألن يسوع ي اس، قب الن

ا، ورائحة الجرح تضطرھا م فأخذت اآلال. إياه، فزرع شوكة من أشواك إكليله في جبينھا المبرحة توجعھ
 .آالمھااألخوات، وبقيت خمس عشرة سنة تمّجد الرّب في  إلى االنزواء في غرفة قاسية لئال تزعج

ا ام اآلخرين  وفي السبعينات من عمرھ ى ال ُتحرج أم ا حت رّب أن يخفي جرحھ ة من ال ا طالب زارت روم
ا  وفي ليلة ميالدھا السادسة والسبعين عانقت. أرادت، وعندما عادت ظھر الجرح ثانية فكان لھا ما روحھ

اء ل أرج ي ك ة ف ة الذكي رت الرائح مائه فانتش ي س وع ف اھرة يس دير الط  .ال
 
انع ا، وراح مك وّھج ندما حملت الراھبات جسد القديسة ريتا شّع نور في غرفتھ ة . الجرح يت وكانت راھب

رة و أفواج من. مشلولة اليد عانقتھا فشفيت على الفور ى عجائب كثي فاعتھا كانت تحصل عل البين ش  .الط
ام ي ف .الجمھور ووضعوھا في تابوت مرئي ليتبارك منه الناس نقلوھا عدة مرات ليراھا ا 1626ع ، منحھ

ا ة الباب ب طوباوي امن لق انوس الث ام . أورب ر 1900وع ث عش ا الون الثال ا الباب ة أعلنھ ا زال  .قديس وم
الم ّل أقطار الع ون ضريحھا من ك وم يؤّم ق  المؤمنون حتى الي ون من القديسة تحقي ه؛ ويطلب ويتبركون ب

 ."شفيعة األمور المستحيلة"أنھا الكاثوليكية ب أمانيھم المستحيلة لذا فھي تعرف حسب الكنيسة
  
  
  
  
  
  

نتضرع إلى هللا بأن يبارك مركز التعليم المسيحي في كنيستنا من 
  .رك في الخدمةمرشدين و أبناء الرعية وكل من يشا

  .لمن يرغب في التعليم للسنة المقبلة الرجاء إبالغ األخ جوزيف النوح


