
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  قدموا للرب يا أبناء هللا، قدموا للرب أبناء الكباش
    

  )22-14: 2( أفسس إلى القديس بولس رسالةالفصٌل من 
  

الُمنا    َو س يَح ھ َوة، إنَّ المس ا إخ ينِ . ي َل االثن َو جَع داً  ھ . واح
َل  داوة، وأبطَ اجز، أِي الَع ياِج الح ائطَ السِّ ِدِه ح ي جس َض ف ونق
داً  اناً واح ِه إنس ي نفِس يِن ف َق االثن ِه، ليَخلُ ايا بتعاليِم اموَس الوص ن
َع هللاِ  ٍد م ٍد واح ي جس ا ف الَِح كلَيِھم الم، ويُص ِه السَّ داً بإجرائ جدي

ِه، ي نفِس داوةَ ف ِه الع ليب، بقَْتلِ اءَ  بالصَّ تُم  وج الِم أن َرُكم بالسَّ وبشَّ
َل إلى اآلِب في روٍح  البعيديَن وأنتُُم القريبين،ألنَّ بِه لنا ِكلَينا التَّوصُّ
و  تُم ُمواِطن ا أن ل إنَّم زالء، بَ اَء وال نُ ُد غرب تُم إذَن بع د، فلَس واح
ِت هللا،  ُل بي يَن وأھ يس   القدِّ

اء، ورأسُ  ِل واألنبي ُس َو يسوُع  وقد بُنيتُم على أساِس الرُّ ِة ھ الزاوي
هُ،  يُح نفُس   المس
تُم  ِه أن رّب، وفي ُق فيِه البُنياُن كلُّهُ فيَنمو ھَيكالً مقدَّساً في ال الذي يُنسِّ

وح ِ في الرُّ  .أيضاً تُبنوَن معاً مسِكناً 
 

  )37-25: 10( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

مان ى يسو. فِي ذلك الزَّ هَدنا إِل اً ل ب اَل ُمجرِّ اموِس وق اِء الن ن ُعلَم ٌد ِم م. َع واح ا ُمعلِّ ُل . ي اذا أَعَم م
هُ  *ألَِرَث الَحياةَ األَبديَّة  اموس. فقاَل ل ـي الن َب ف اذا ُكتِ َرأ . م َف تَق الفأَ  *كي اَب وق ربَّ أَ . ج ِب ال حبِ

ـلِّ نفِسك. إِلھََك بُكلِّ قلبِك دَرتِك. وبك لِّ قُ ك. وبُك لِّ ِذھنِ َك كنفِسك . وبُك هُ  *وقريبَ اَل ل ـواِب . فق بالصَّ
َي نفَسهُ فقاَل ليسوع *إِفَعْل ذلَك فتَحيا . َجبتَ أَ  ي . فأَراَد أَن يُزكِّ ن قَريب ال *وَم اَد يسوُع وق اَن . فع ك

ً . إِنساٌن ُمنَحِدراً من أُوَرَشليَم إِلى أَريحا ربا عوهُ َض وهُ وأَوَس رَّ ين لُصوٍص فَع مَّ َمَضو. فَوقََع ب د ثُ ا وق
َرهُ وجاز فٱ *تََركوه بيَن َحيٍّ وَميِّت  ِق فأََ◌بَص ك الطري ذلَِك  *تَّفََق أَنَّ كاِھنـاً كاَن ُمنَحِدراً في ذل وك

ا رآهُ تَحنَّن . ثمَّ إِنَّ ساِمريًّا ُمسافِراً َمرَّ بهِ  *الِويٌّ وافى الَمكاَن فأَبَصَرهُ وجاز  فَدنا إِليِه وَضَمـَد  *فلمَّ
ه . وَصبَّ علَيھا َزيتاً وَخمراً . ِجراحاتِهِ  ى ب ُدٍق وٱعتَن ى فُن ِه إِل ى ب ِة وأَت ِه الخاصَّ ى دابَّتِ هُ عل  *وحَملَ

هِ . وفي الَغِد عنَد ٱنِطالقِِه أَخَرَج ِديناَرين وأَعطاھُما لصاِحِب الفُنَدِق وقال وَق . إِعتَِن بِ ْق فَ ا تُنفِ وَمْھم
يَن اللُّصوص فأَ  *ھذا فأَنا أَدفَُعهُ لَك عنَد َعوَدتي  َع بَ ذي وقَ اً للَّ  *يُّ ھُؤالء الثالثَِة تَحَسبُهُ صاَر قريب

حمة. قال    إِمِض وٱصنَْع أَنَت أَيضاً كذلك . فقاَل لهُ يسوع. الذي صنََع إِليِه الرَّ
 

  تذكار القّديس الرسول متّى اإلنجيلي -نوفمبر  16 االثنين 

يسين غريغوريوس الصانع العجائب تذكار أبينا في القدّ  - نوفمبر  17الثالثاء 
 أسقف قيصريّة الجديدة

نة  ول س وس ح ّديس غريغوري د الق ال  213ول ن اعم دة م رية الجدي ي قيص ف
د اوريجانس في قيصرية فلسطين،  ى ي البنطس، وتخّرج في العلوم االلھية عل

ا . 238إلى  233من سنة  م يكن فيھ دة، ول رسم اسقفاً على بلدته قيصرية الجدي
ذاك  ً آن يحيا ر مس بعة عش ر س ر . غي ي عص ة ف اة االبدي ى الحي ل إل ا انتق ولم

ً )275-270(االمبراطور اورليانوس  ا . ، لم يكن فيھا اكثر من سبعة عشر وثني
نة  ة س ع انطاكي ي مجم ان عضواً ف ة . 265او  264ك اراً الھوتي ف آث د خل وق

  ".الساھر"اما اسمه فيعني باليونانية . وقانونية
  

  دخول سيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة إلى الھيكل -نوفمبر  21السبت 
  

لنأخذنَّ الطفلة إلى ھيكل الرّب على حسب : "لما بلغت مريم السنتين من عمرھا، قال يواكيم أبوھا لحنّة أمھا
تسير تريّث، يا رجل، حتى السنة الثالثة، لئال تُؤخذ االبنة بحنانھا إلى والديھا، فال : "فأجابت حنة". ما نذرنا

واكيم". مستقيمة أمام الربّ  ال ي ة، ق ات : "وعندما بلغت الثالث ذارى المتألق رانيين الع ات العب ين بن ارّن ب لنخت
ا . ولتحمل كّل منھّن سراًجا. طھًرا ولتكن األسرجة مضاءة، لئال تدير الطفلة نظرھا إلى الوراء، فيؤسر قلبھ

ا. وھكذا صار". خارج ھيكل العليّ  اھن زخري ا الك افقبلھ م هللا اسمك: "، وھتف بھ ى !" عظّ م وضعھا عل ث
اني عشر. درجة المذبح ا الث ى عامھ ريم في الھيكل حت ّذيھا مالك من السماء. وعاشت م دما حان . يغ وعن

ربّ  ل ال ن ھيك ا م ة وأخرجھ دي الكھن ن أي ف م ذھا يوس ا، أخ ت زواجھ   .وق
و ديس يعق اني للمسيحذلك ھو التقليد الذي نقرأه في مؤلف يعزوه واضعه إلى الق رن الث ى الق . ب، ويرجع إل

الشيَت بصليبَك الموت، وفتحَت للصِّ ):السابعاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
نك قد الفردوس، وأبطلَت نوَح حامالِت الطيب، وأمرَت رسلك أن يكرزوا مبشرين بأ

 قمَت، أيھا المسيُح اإلله ، مانحاً العالم عظيَم الرحمة
 

ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البربخلص يا رب شعبك وبارك ميراث -
.صليبك جميع المختصين بك  

 
يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، ال  :القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، . طأة الطالبين إليكُتعريضي عن أصوات الخ
يا والدة . ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتھال. نحن الصارخين إليك بإيمان

.اإلله المحامية دائماً عن مكرميكِ   

  النيابة البطريركيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك

  في الكويت
  25652802: ت 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  49 العدد – 2009 تشرين الثاني  15 األحد
  السامري الرحيم – ببعد الصلي  والثامنوالعشرون بعد العنصرة  الرابع حداأل



ة ا اإللھيّ . ومھما كان من أمر ھذا التقليد، فالكنيسة تدعونا اليوم إلى التأمل في استعداد مريم النفسي ألمومتھ
، لتكون ذبيحة ال عيب فيھا، وإناًء فائق القداسة ليحوي الكلمة  وقد كان ھذا االستعداد عطية الّذات المطلقة 

ر المتجّسد، وھ ة غي ذي سيسكنه الكلم ا له، وتابوت العھد الروحي ال يكالً حيًّا وعرًشا للملك الذي اختارھا أّمً
دود ّذيھا إرادة هللا. المح ھا تغ اة نفس ورة لحي دھا إال ص الك لجس ذاء الم يس غ   ول

نة " كنيسة العذراء الجديدة"يعود ھذا العيد إلى تدشين  اني من س ليم في تشرين الث د . 543في أورش ّم وق ع
ون في أواخر . الشرق كلّه في القرن السابع ويم كنيسة أفيني وأدخله البابا غريغوريوس الحادي عشر في تق

  .في عھد البابا سيكستوس الخامس 1585القرن الرابع عشر، إلى أن شمل الكنيسة الرومانيّة كلھا سنة 
  

لْ  ول بھيك وُت البت الٌك يق لٍ  م ر طف ي ُعم ريُم ف غير وم   ص
لْ  ا ليَحم وافي قريبً وف ي ير وس وٌل بش الم رس ا الس   إليھ

  آمين. إرحمنا وخلِّصنا. أيّھا الربُّ . بشفاعة والدة اإلله
  

  صالة للعذراء مريم
 حطيت راسي على فراشي

 سبع صلبان فوق راسي 
 مد المسيح يمينه 
 تفتحت أناجيله 
 اتزعزعت الجبال 
 طلعوا ثالث رھبان 
 المعمدان بطرس وبولس ويوحنا 
 طلعت العذراء النقية 
 حامله الكاس والصينيه 
 ياعذراء حني عليه وعلى والديه 
 وعلى كل الشعوب المسيحية وغير المسيحية 
 وعلى كل من تعب وشقي عليه 
 يا عذراء 
 التموتيني حريق وال غريق 
 والغريب على جنب الطريق 
 اال موته ھنية وقربانه طرية 
 .قية وبشفاعتك ياعذراء الن 
 أميــــــــــن  
  

     عبرة  و  قصة
 

  >> !! األشرطة البيضاء <<
ى الشاب، عالمات . كان أحد رجال األعمال، مسافرا في القطار، جلس بجانبه شاب كانت تبدو عل

رى يتكلم مع أحد، بل كان ملصقا وجھه، بإھتم القلق والتوتر، فلم ه ينتظر أن ي ام على النافذة، وكأن
   .لكن من يستطيع رؤية أي شيء، وسط ذلك الظالم الحالك... الخارج أحدا من

ال الجالس  مضت الحال ھكذا معظم الليل، واخيرا انقطع الصمت، عندما سأل الشاب، رجل األعم
ه، عن الساعة ن محطة ... مقابل وا م د اقترب انوا ق ه ر. Smithvilleوإن ك ال عن أجاب جل األعم

أن القطار يقف في  ا مجرد ضيعة صغيرةSmithvilleسؤاله، ثم أردف قائال، ال أعتقد ب . ، إلنھ
ي  ك، ألنن زول إن أردت ذل ي الن أجابه الشاب، لقد وعدني المسؤول في القطار، بأن يقف ليتسنى ل

 ..كنت أعيش ھناك قبال
د، ح دأ الحديث من جدي ا أن ب هعاد الصمت مرة أخرى، لكن م ك الشاب قصة حيات ر ذل ى أخب . ت

وم، حين أرتكبت Smithvilleمنذ أربعة أعوام، كنت أعيش مع عائلتي في : فقال ى أن جاء ي ، إل
رك  ده ت ررت بع ه، فق ن أجل ر م ي األم د خروجي ضاق ب جن، وبع ت الس دا، ودخل ا ج را ردي أم

  . المنزل
ل من فلم أودع أحدا، بل غادرة البيت فجأة، وھا قد أصبح لي أربعة س نين أعاني من الوحدة، وأنتق

  . مكان إلى مكان، حيث أعمل بضعة شھور ھنا، وبضعة شھور ھناك
ى : سأل رجل األعمال ذلك الشاب الة ال د أرسلت رس وھل ينتظر أحد عودتك؟ أجابه لست أعلم؟ لق

يس سأمر في ھذا اليوم في القطار، وبحيث أن منزلن بأنني، لدي منذ بضعة أسابيع، مخبرا إياهوا ا ل
فإن كانوا يريدون مسامحتي، ويقبلونني من . بعيدا عن سكة الحديد، طلبت منھم أن يعطوني عالمة

ام محطة  ي أم ى الشجرة الت ا عل ل بيتن ديال أبيض مقاب جديد في البيت، فما عليھم إال أن يضعوا من
  ... وإال، فلن أعود إلى األبد. القطار

  ب منه المسؤول عن القطار، معلنا بإن ازدادت ضربات قلب ذلك الشاب، عندما إقتر
Smithville  د ى بع ائق 5أصبحت عل ه  دق ن، ليتسنى ل ره بأسرع وقت ممك ه أن يخب ط، وعلي فق
دماه وحاول الشاب أن يقف. إيقاف القطار ه ق م تحمل ذة، فل رى من الناف ه وأخذ .. لي وإضطرب قلب
ى  الذي بجواره أن ينظر من النافذة فطلب من الرجل.. يخفق بشدة اً عل ليرى أي شريط أبيض معلق
   .الشجرة

رى شريطاً أبيضاً؟: "وسأله الشاب... وكان الصمت يسود، والدقائق تمر وكأنھا ساعات ، !"ھل ت
ذه األخرى، : "فأجابه الرجل ال، وإتسعت عيناه وھو يقول ا أشرطة بيضاء، وھ ذه الشجرة عليھ ھ

 ! د أمطرت ھذه الشرائطوكأن السماء ق... وسور الحديقة، وعلى شبابيك البيت
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تعلن أخوية أم المعونة الدائمة عن معرضھا الخيري في بيت لوزان من
 حضور رعيتنا يشجع األعمال الخيرية. يامنوفمبر لمدة ثالث أ 22 

ديسمبر في  4يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة 
  قاعة السفارة اللبنانية 

  فقطحضور أوالد التعليم في كنيستنا مع أھلھم 

يعلن مركز التعليم المسيحي عن تنظيمه رحلة رعية كنيسة المخلص للروم 
، التجمع 2009نوفمبر  28شاطئ العقيلة يوم السبت الموافق  الكاثوليك إلى

دينار  2دينار للكبير و  3التذكرة . صباحاً  11في موقع الرحلة الساعة 
  66005921للصغير، لالستفسار االتصال  باألخ عماد 


