
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  

  لقد كان لي خالصاً. الرب قوتي وتسبيحي :المقدمة
  وإلى الموت لم يسلمني.     أدبني الرب تأديباً  

  :رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومةفصٌل من 
يح، الذي نلنا به أيضاً يا إخوة، إذ قد بررنا باإليمان، لنا سالم عند اهللا بِربنا يسوع المس 

وليس . الدخول باإليمان إلى هذه النعمة، التي نحن مقيمون فيها ومفتخرون في رجاء مجد اهللا
. والصبر امتحاناً. هذا فقط، بل نفتخر أيضاً في الشدائد، عالمين بأن الشدةَ تُنشُئ صبراً

رجاء خزى. واالمتحانال ي عطى ألن محبة اهللا قد. والرجاءُأفيضت في قُلوبنا بالروح القدسِ الم 
وال يكاد أحد يموت عن . ألن المسيح، ونحن بعد ضعفاء، قد مات في األوان عن الكافرين. لنا
أما اهللا فيبرهن على محبته لنا، بأن المسيح . فَلَعلَّ أحداً يقدم على أن يموت عن صالح. بارٍ

ألنَّا . فباألحرى كثيراً إذ قد بررنا اآلن بدمه نخلُص من الغَضب. اونحن بعد خطأةٌ قد مات عنَّ
 صالحون نَخلُصوِلحنا مع اهللا بموت ابنه، فباألحرى كثيراً ونحن مقد ص ،إذا كنا، ونحن أعداء

  . بحياته
 

  :فصُل شريف من بشارة القديس مّتى البشير:اإلنجيل
ين. قال الربالع الجسد راجراًفإ. سيكون نَي كلّه كوإن كانت . ن كانت عينُك بسيطةً فجسد

وإذا كان النُّور الذي فيك ظَالماً، فالظالم كم يكون . عينُك شريرةً فجسدك كلُّه يكون مظلماً
 أو يالزم الواحد. فإنه إما يبغض الواحد ويحب اآلخر. ال يستطيع أحد أن يعبد ربين. مدلَهِماً

دوا اهللا والمال. ويرذُل اآلخرهذا أقوُل لكم. ال تَقدرون أن تعبفل . ال تهتموا لنفسكم بما تأكلون
أليست النفس أفضَل من الطعام والجسد أفضَل من . وال لجسدكم بما تلبسون. وبما تشربون

وأبوكم . راءُأنظروا إلى طيور السماء، فإنها ال تزرع وال تحصد وال تجمع في األه. اللّباس
من منكم يقدر باهتمامه أن يزيد على قامته ذراعاً . أفلستُم أنتم أفضَل منها. السماوي يقوتُها

وأنا . تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، إنها ال تتعب وال تغزِل. ولماذا تهتمون باللباس. واحدةً
فإذا كان عشب الحقل، الذي . واحدة منهاأقول لكم، إن سليمان نفسه في كلِّ مجده لم يلبس ك
. أفال يلبِسكم باألحرى أنتم يا قليلي اإليمان. يكون اليوم وغداً يطرح في التَنّور، يلبِسه اُهللا هكذا

وأبوكم . فإن هذا كُلَّه تطلبه األمم. فال تَهتَموا إذن قائلين، ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نَلبس
ي السماويأنكم تحتاجون إلى هذا كلِّه لكم. علَم زادي وهذا كُلُّه ،هالً ملكوتَ اِهللا وبِربل اطلبوا أو  

  
  : عظة األسبوع

  مقطع من عظة للقديس يوحّنا فم الذهب
  )عن سر االفخارستيا(

  :جسد واحد
: ها، يقول الكتاب المقدسمعجزة تجترح لنتعلّم لماذا منحت األسرار القربانية، وما هي فائدتها، وأية

 ".نحن جسد واحد، أعضاء لحمه وعظامه"
مفعول  هذا هو. المسيح أن نصير جسده، ال بالمحبة وحسب، بل بالحقيقة، بإختالطنا بلحمه عينه يريد

لنصير معه كياناً واحداً، على  يمتزج بنا ويندمج فينا،. الطعام الذي يمنحنا إياه، دليالً على حبه لنا
 .الحب وهذا شأن من أخلص.  إتحاد الجسم بالرأسمثال

يروعنا هول الشيطان،  لهذا، بعد أن ننصرف عن هذه المائدة المقدسة، فلتكن لنا شجاعة اُألسود، وال
 ...حب ولينشغْل فكرنا في المسيح رأسنا وفي ما أبداه لنا من
بالنا التلفُّظُ بكالم شائن أو يتسلَّط  خطر علىلننتبِه لذواتنا، أيها األعزاء، في غمرة تلك النعم، لئال ي

الروح القدس الذي منحناه والعطايا التي حسبنا جديرين  علينا الغضب أو أية تجربة أخرى، فلنحترم
 حتَّام تعلُّقنا بخيرات هذا العالم؟ والى متى نظلُّ قابعين في. مسكِّن لشهواتنا ففي هذا التروي. لها

خيرات، ونحمده ونمجده،  وُل عدم إكتراثنا لخالصنا؟ فلنتذكَّر ما من علينا اهللا به منغفلتنا؟ وكم يط
العتيدة، بنعمة ورحمة سيدنا يسوع المسيح، الذي  يمان بل باألعمال، حتى ننال الخيراتإلال بمجرد ا

  .آمين. ورالقدس، اآلن وعلى الدوام وإلى دهر الده نرجو أن يكون به المجد لآلب وللروح
  
  ..."هذا هو جسدي"

لمفهوم عقلنا، وباألحرى فليخضع  نضع كل ثقتنا في اهللا مستسلمين لمشيئته، مهما بدا كالمه مناقضاً
يتعلَّق باألسرار القربانية، ال نقف عند حد ما  هكذا يجب أن نتصرف في ما. لقوله عقلُنا وتفكيرنا

كالمه ال . ال يخدع، بينما تتعرض حواسنا بسهولة لالنخداعاهللا  نراه، بل نتمسك باألقوال، فكالم
ونُبصره بعين  ، فلنثقْ بكالمه ونصدقه"هذا هو جسدي: "لقد قال لنا. حواسنا فكثيرة التعثُّر يحول، أما

العالم حقيقةً ملموسة، هو بكلِّيته من  فان ما أعطانا المسيح، ليس شيئاً حسياً، حتى ما كان منه. النفس
حسية، تمنح وتخوُل النعمة، ويتم على وجه روحي  هكذا، في العماد بالماء، وهو حقيقة. الروحي

بيد أن . لو لم يكن لك جسد لكان اهللا وهبك عطايا روحية محضة. طبيعتنا الميالد الجديد، تجديد
يقولون  كثير من المسيحيين. ةمتحدة بالجسد، فاهللا يمنحك خيرات روحية بواسطة أشياء حسي النفس

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 
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تذكار الشهيد يوستينوس ورفاقه-األحد الثالث بعد العنصرة  

 الـطـروبـاريـة
 

ولما . نزلت إلى الموت، أيها الحياة الخالدة، أمت الجحيم بسنى الهوتكلما  -
أيها لمسيح : ينأقمت األموات من تحت الثرى، صرخت جميع قوات السماوي

  .الهنا، يا معطي الحياة، المجد لك
  

. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر-  
 

نحن عبيدك يا والدة اإلله، نكتب لك آيات الغلبة يا قائدة قاهرة ونقدم الشكر  -
 لكن بما أن لك العزة التي ال تحارب، أعتقينا. لك، وقد أنقذنا من الشدائد

إفرحي يا عروسة ال عروس : من أصناف المخاطر، لكي نصرخ إليك
 .لها



 .تراه وتلمسه وتأكله والحال أنك!" ليتني شاهدتُ شخصه وأبصرتُ محياه وثيابه وحذاءه: "اليوم
الجميع أن يتقدموا منها بشجاعة، مضطرمين  فال يتقربن أحد من هذه المائدة بتوانٍ أو فتور، بل على

أكلوا حمل الفصح مستعجلين، وهم وقوفٌ منتعلو األقدام،  دإن كان العبرانيون ق. بحرارة التقوى
لقد كانوا على ُأهبة السفر إلى أرض الميعاد، وتبدو عليهم . تفوقَهم ببسالة وبأيديهم العصي، فعليك أن

  !االنتصار، أما أنت، فإنك راحٌل إلى السماء مالمح
 

 ")شفيعة األمور المستحيلة"ريتا القديسة ( سيرة قديس
       أيار  22: عيدها  يوم        

  
بلدة كاسيا اإليطالية؛ بلغا من العمر  زوجان من) أماتا فاري ( و) أنطونيو منشيني (

المتواترة دون ملل جعلت الرب   لكن صالتهما.سن الشيخوخة دون أن يرزقا بولد
 1381 إيار 22 كان ذلك في .تحبباً ريتا يشفق عليهما فرزقهما طفلة دعوها باسم مرغريتا و سميت

في طفولتها حدثت بعض المعجزات التي ظّل القرويون . لهما فعمداها وشكرا الرب على عطيته
  ).النحل وضع في فمها عسالً دون أن يؤذيها( ومنها أن يتناقلونها فترة طويلة،

 
وعندما بلغت عمر الزواج، . أبويها الفاضلينالفضيلة والمحبة بحسب تربية  وراحت ريتا تكبر في

نفسها له؛  إالّ أنّها كانت تعيش حباً داخلياً للرب يسوع وكانت تود أن تنذر. في تزويجها فكّر أهلها
إلرادة والديها فتزوجت من  ورضخت .فراحت تنازعها عوامل الوفاء لنذرها والطاعة لوالديها

شاباً غنياً  اختار والدا ريتا. وصالتها يه كل حنانها ومحبتّهاالرجل الذي اختاروه لها وراحت تعط
ه . الفقر؛ لكن هذا الشاب كان يفتقر إلى اإلنسانية والحنان وفارساً مقداماً البنتهما كي يقيها شرهم

لذا لم يتورع أن يوجه إليها اإلهانات، بل كان . ولو على حساب اآلخرين المبارزة وإظهار الذات
  مع ذلك كانت هي في استمرار تصلّي للعذراء كي.ثيرة يعتدي عليها بالضرب الموجعك أحياناً

على  تساعدها على تحمل بلواها ولم تكن تخبر أهلها حتى ال تجعلهما يشعران بوخز الضمير
 .اختيارهما لزواجها

 
 قلبه وغدا رويداً رويداً حتى دخل يسوع إلى استجاب الرب لصالتها ؛ فراح الزوج يعود إلى ضميره

ريتا ولدين صبين فأحبتهما حباّ رقيقاً  رزق اهللا القديسة .المسيحية إنساناً يعرف معنى الحياة الزوجية
  وتبعدهما قدر المستطاع عن، وراحت تزرع في قلبيهما خشية الرب ومحبة اآلخرين.أجمل وال

أثنائها أن   حلوة لم تنس في وبدأت تعيش وإياهما حياة.روح المجتمع الذي كان أبوهما يتردد إليه
ة أخرى، فقد رجال  ولكن لم يطل األمر حتى عاد األلم يقرع بابها. السعادة هي هبة من الربمر

 .مسلحون زوجها ذات مساء أردوه قتيالً
 

زوجها كثيراً ولكن بقوة اإليمان وعلى رجاء القيامة راحت تصلّي لنفسه وتغدق  حزنت ريتا على
أدركت أنها  وعندما أخذت ريتا على عاتقها تربية ولديها،. انها وعميق عنايتهاولديها خالص حن على

نفس الولدين وهي  سوف تخوض حرباً قاسية، فالمجتمع الذي تعيش فيه كان ينفث سم االنتقام في
الولدين أفكارها، وأخذا  ولكن الجماعة أقوى من الفرد فرفض. بكل قوتها تحاول زرع المحبة

 يسوع أن ينقذ نفسي طفليها حتى على شر، عند ذاك، وبقوة إيمانها طلبت من الربيقتربان من ال
 

اآلخر، ورغم أنّها فعلت الكثير مما تفعله األم لولدها  وبالفعل قد مرضا الواحد تلو. حساب جسديهما
. نتقامأخذتهما بريئين قبل أن يقعا ضحية الشر المتجسد في مجتمع اال المريض، إالّ أن السماء

 .القديسة ريتا وحيدة محرومة من كّل أحبائها وأصبحت
 

في أن تحققه اآلن، فراحت تقرع باب دير راهبات القديسة مريم  وتذكّرت ريتا نذرها القديم ففكرت
فهي امرأة قسى عليها الدهر والدير ليس . لكن باب الدير أغلقَ في وجهها .المجدلية األوغسطينيات

فذات  .لكن صالتها المتواترة جعلتها تفعل األعاجيب. اة، لذا رفضتها الراهباتآالم الحي هروباً من
فصعقت الراهبات  .ليلة وهي منخطفة بروح الصالة حملها القديسون إلى كنيسة الدير المغلق بوجهها

. وتعجبن كيف استطاعت الدخول .عندما رأينها في الصباح غارقة في تأمالتها في الكنيسة المغلقة
  .الدير ا أخبرتهن الحقيقة خضعن إلرادة الرب وقبلنها فيوعندم

 
امتحاناً لها أن تسقي عوداً يابساً  وقد طلبت منها رئيستها يوماً... ونذرت الفقر والعفة والطاعة

فإنّها لبثت تسقيه عاماً كامالً بالماء والصالة حتى  ليزهر؛ وبالرغم من سخرية أخواتها الراهبات بها
حتى يومنا هذا في بستان الدير، ويتبارك بها المؤمنون وينالون  مة يجنى منها العنبأزهر وصار كر
وطمحت ريتا أن تصل إلى مشاركة يسوع في آالمه، لذا طفقت تصلب . عجيبة بواسطتها شفاءات
وألن يسوع يدرك الحب اكثر . أياماً، حتى كانت أخواتها الراهبات يظننها مائتة يديها على األرض

المبرحة  فأخذت اآلالم. لناس، قبل مشاركتها إياه، فزرع شوكة من أشواك إكليله في جبينهاا من كل
األخوات، وبقيت خمس  توجعها، ورائحة الجرح تضطرها إلى االنزواء في غرفة قاسية لئال تزعج

 .عشرة سنة تمجد الرب في آالمها
 

جرحها حتى ال تُحرج أمام زارت روما طالبة من الرب أن يخفي  وفي السبعينات من عمرها
وفي ليلة ميالدها السادسة والسبعين . أرادت، وعندما عادت ظهر الجرح ثانية اآلخرين فكان لها ما

 .الدير روحها الطاهرة يسوع في سمائه فانتشرت الرائحة الذكية في كل أرجاء عانقت
 

وكانت . الجرح يتوهج عندما حملت الراهبات جسد القديسة ريتا شع نور في غرفتها، وراح مكان
الطالبين شفاعتها كانت تحصل على  و أفواج من. راهبة مشلولة اليد عانقتها فشفيت على الفور

 .الجمهور ووضعوها في تابوت مرئي ليتبارك منه الناس نقلوها عدة مرات ليراها .عجائب كثيرة
أعلنها البابا الون الثالث  1900وعام . أوربانوس الثامن لقب طوباوية ، منحها البابا1626عام في 
ويتبركون به؛  وما زال المؤمنون حتى اليوم يؤمون ضريحها من كّل أقطار العالم .قديسة عشر

شفيعة "الكاثوليكية بأنها  ويطلبون من القديسة تحقيق أمانيهم المستحيلة لذا فهي تعرف حسب الكنيسة
 ."األمور المستحيلة

   :مقصد األسبوع
"ليكن طوُل بالكم معروفاً لدى .  دائماً، وأقول أيضاً افرحواافرحوا في الرب

  )6-4: 4فيليبي ." (إن الرب قريب. الناس جميعاً
  
  
  

  

وسنوافيكم بمواضيعنا المتسلسلة عقب اإلجازة، 
متمنيين لجميع أبناء الرعية إجازة صيفية ممتعة 

  ..ومبارآة من الرب يسوع المسيح


