
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  القراءات اإلنجيلية
  مبارٌك أنت أيها الرب إله آبائنا، ومسبٌح وممجٌد اسمك إلى الدهور  :المقدمة

  ألنك عادٌل في آل ما صنعَت بنا، وأعمالك آلها صدٌق وطرقك استقامة
    

  )١١-٤: ٣ (قولوسي  إلى القديس بولسرسالةالفصٌل من 
  

َر ا     ى أظِه َوة، مت ا إخ ُتُم   ي روَن أن ا، ُتظَه سيُح حياُتن لم
ى  ي عل ضاَءُآم الت أميتوا إَذن أع د، ف ُه بمج ضًا مَع أي

ة، : األرض شَّهوَة الرَّديئ وى وال َة والَه ى والنَّجاس الزِّن
لُّ غضُب              ذِه َيِح والطَّمَع الذي هَو عبادُة َوَثن، فإنَُّه ألجِل ه

ًا إذ  اِهللا على أبناِء الَمعصية، وفي هذِه أنُتم أيضًا َسلَ       كُتم حين
ا،  شيَن فيه ُتم عائ   آن

لّ  وا الك ضًا اطَرح أنُتم أي ا اآلَن ف سُّخَط : أمَّ ضَب وال الغ
واِهُكم،     ن ف يَح ِم الَم الَقب ديَف والك ث، والتَّج   والُخْب

ضًا ُضُكم بع ِذب بع َع  . وال َيك َق م ساَن الَعتي وا اإلن إخَلع
دَُّد للم       أعماِله، ى    والَبسوا اإلنساَن الجديَد الذي يتج ِة عل عرف

ه،   يٌّ وال إسكوِتّي، وال                       صورِة خاِلِق ف، وال أعَجم اٌن وال َقَل ودّي، وال ِخت انيٌّ وال يه يَس يون ُث ل حي
 .عبٌد وال حّر، َبِل المسيُح هَو آلُّ شيٍء وفي الجميع

 

، متى )٢٤-١٦: ١٤ ( البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
)٢٢:١٤(  
  

رين         . مَثلَقاَل الربُّ هذا ال    ا آثي شاِء           *ِإنساٌن صَنَع َعشاًء عظيمًا ودع اعِة الَع َدُه في س َل عب وَأرس
ِذرون     *َهُلمُّوا فِإنَّ آلَّ شيٍء قد ُأِعدَّ  . يقوُل للَمْدُعوِّين  ٌد َيعَت ٌد فواح م واح ُه األوَّل  . َفَطِفقوا آلُُّه ال ل . فق

ِذَرني   . َرُهوال ُبدَّ لي َأن َأخُرَج وَأنظُ . قِد ٱشَترَيُت َحقالً   َأُلَك َأن َتع ر    *فَأس ُه اآلَخ اَل ل َتريُت   . وق ِد ٱش ق
ذلك   . وقال اآلَخر *فَأسَأُلَك َأن َتعِذَرني  . وَأنا ماٍض ُألَجرَِّبها  . خمسَة َفداديِن َبَقر   رَأًة ول قد تزوَّجُت ٱم

ذلك           *ال َأسَتطيُع َأن َأجيَء      يَِّدُه ب َر س ُد وَأخَب ك العب ٍذ َغضِ   . فرَجَع ذل ِده       حينئ ال لعب ِت وق . َب ربُّ الَبي
ا            . ُأخُرج سريعًا ِإلى شواِرِع المدينِة وَأِزقَِّتها      ى هُهن ْرَج ِإل اَن والُع  *وَأدِخِل المساآيَن والُجْدَع والُعْمي

د ال الَعب يِّد. فق ا س ـلٌّ   . ي ضـًا َمَح ـَي َأي ِه وَبِق ـْرَت ب ا َأَم ِضَي م د ُق   *ق
ي           ُأخُرج إلى   . فقـال السـيُِّد للَعبد   ىَء َبيت ِإنِّي  *الُطُرِق واَألْسِيَجة وٱْضَطِرْرُهم ِإلى الدُُّخوِل حتَّى يمتِل ف

م وُل لك ْدُعوِّين . َأق اِل الَم ك الرج ن ُأولِئ ٌد م شائي َأَح ذوُق َع ُه ال َي روَن * ِإنَّ دعوِّيَن آثي ِإنَّ الَم ف
  *لون والُمختاِرين قلي. فِإنَّ المدُعوِّيَن آثيرون *الُمْختاريَن قليُلون 

  
  الصلوات الليلّية والنهارّية

  
اة           : صالة الليل  -١ تكون  (هذا القسم يمّثل مسيرتنا في ظلمات الحي

سة ي الكني ة ف واء خافت دماء )األض اء الق داد واآلب حبة األج ، ص
سيح       سيد الم ه ال أتي من ذي ي شرق ال طر الم اء، ش ور األنبي وجمه

شعوب اء ال ور ورج ّي داود. الن ع النب ول م ا ُأ: "فنق ري أيته قط
صّديق      وم ال ر الغي وق، ولتمط ن ف سماوات م عيا " (ال ). ٤٥:٨أش

وّزع     رى تت ر أخ ستة، ومزامي ر ال الوة المزامي سم ت ذا الق شمل ه ي
ى         . على أيام األسبوع، وأناشيد تابعة لجلسات المزامير       شير إل وآلها فسحة تأمل هادئ خاشع، آما ت

  ".خشوعونبدأ تالوة المزامير بكل ورع و: "ذلك المالحظة
  
يشمل هذا القسم التسابيح التسع الكتابّية، ). ٥٠مز " (إرحمني يا اهللا"تبدأ بمزمور : صالة الفجر -٢

اريخ الخالص   ل ت ة لمراح ة آامل ي مراجع ار   . وه د األحب روًرا بعه صر، م ن م الخروج م دأ ب تب
د    د الجدي ع العه سيح ومطل سّيد الم يء ال ى مج ابلي، حت سبي الب اء وال ى ال. واألنبي ت عل سابيح بني ت

شيد    داق والبيت ون ه القن ا في انون، بم سّمى الق سحر، وت ي صالة ال ّية ف شعرّية األساس المجموعة ال
  .اإلرسال

  
اإلعالن               : صالة الباآرّية  -٣ صبح، ب ة ال ول نجم ريم األم البت ة م شائد    : "تبتدئ مع إطالل نعّظم بالن ل

رّب    : "لمسيح واإلشادة بإحساناته   فتهّب الطبيعة المنظورة لتسبيح ا    ". والدة اإلله وأم النور    ّبحوا ال س
سماوات ن ال اف..." م ق الهت ك   : "وينطل ي ب ور أنرن ك الن ا أّن سيح بم ا الم ة  ". أيه ي الباآري وتنته

  .بالمجدلة الصغرى أو الكبرى
  

سحر      : صالة الساعة األولى   ادة بصالة ال ار          . تّتصل ع ى النه ة اهللا عل ا برآ ستنزل فيه شير    . ن ا ي آم

 
ألن . لتفرِح السماويات، وتبتهِج األرضيات :) الثالثاللحن( القيامة طروبـاريـة -

من الربَّ صنَع عزًا بساِعِده، ووطئ الموَت بالموت، وصار بآَر األموات، وأنقذنا 
 جوِف الجحيم، ومنَح العالَم عظيَم الرحمة

 
ر، واحفظ بقوة ك وامنح حآامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.صليبك جميع المختصين بك  
 

 اليوَم العذراُء تأتي إلى المغارة، لتلَد الآلمَة الذي قبَل الدهور والدةً : الميالد قنداق-
يتها المسآونُة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئآِة والرعاة، فاطربي أ: تفوُق آلَّ وصٍف

 من شاَء أن يظهَر طفًال جديدًا، وهو اإللُه الذي قبل الدهور

  النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك

  في الكويت
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  53 العدد – ٢٠٠٩   آانون األول١٣ األحد
أحد األجداد  – بعد الصليب  الثاني عشرو والعشرون بعد العنصرة الثامن حداأل

   المدعوون إلى العشاء– القديسين



صلًة عن          ). ٧٠مز  " (يد بمجدك والنهار آّله بجاللك    لكي أش "المزمور   ى منف ساعة األول إذا تليت ال
  ..."هلموا نسجد: "صالة الّسحر، نبدأ بصلوات المطلع، وإّال فحاًال

  
ة ساعة الثالث رائض الرسل : صالة ال ّص ف ن ن ا م سوع انطالًق ة ي ذّآر بمحاآم روح . ت زول ال وبن

يليو ديس باس ّص الق ا من ن دس، إنطالًق سؤال الق ي ال ة٣٧س ف وانين المطول الحدث األول .  من الق
صديق   "، وموضوعه    ١٦ُيذّآر به المزمور     الصالة وقت    " وموضوعه    ٣٤، والمزمور    "صالة ال

ور ". الخطر ه المزم اني يحيي ي: "٥٠والحدث الث ه من صالح ال تنزع يد"روحك ال ا : "، واألناش ي
ا        "و  ." ..رّب، يا من أنزل روحه القّدوس في الساعة الثالثة         ا المسيح إلهن وبيت  ..." مبارك أنت أيه

  .عيد العنصرة
  

ديس             : صالة الساعة السادسة   وانين الق رائض الرسل وق ا لنص ف سيح، وفًق سّيد الم ذّآر بصلب ال ت
يليوس ور . باس ور   ٥٣المزم دل، والمزم ري الع ى اهللا مج اء إل و دع و ٥٤ ه ّتهم" ه ، "صالة الم

ور  سيح عل ٩٠والمزم ال الم ذّآر باتك ت صلبه ي ى  . ى اهللا وق شير إل ة ت صالة الختامّي يد وال األناش
خالًصا صنعت في   "و ..." يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سّمر على الصليب : "الصلب

ديك     "و  ..." وسط األرض  وات      "، و   ..."على الصليب بسطت ي ه رّب الق ا اإلل صليبه      ... أيه ا من ب ي
  ...".مّزق صّك خطايانا

  
. إّنها ساعة موت رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح على الصليب بالجسد           : صالة الساعة التاسعة  

ة          . وهي تذّآرنا بآالم المخّلص وصلبه وموته ألجلنا وألجل خالصنا         ر الثالث ك المزامي ى ذل شير إل ت
دّ          . ٨٥السّيما المزمور     ة العظيم المق وم الجمع ة ي ة وهي من خدم يد الالحق ذلك األناش ا  : "سوآ لّم

زان عدل         "و  ..." نظر الّلص ُمبدئ الحياة على الصليب معّلًقا       صين مي ...". لقد صار صليبك بين الّل
ّصليب             "و   ى ال الم عل ة فهي        ...". لّما رأت الوالدة الحمل والراعي ومخّلص الع ا الصالة الختامّي أم

ا "شكر للمخّلص الذي     ساعة الحاضر      . أطال أناته علين ذه ال ى ه ا إل ى بن ى     وأت ق عل ا عّل ي فيه ة، الت
ه أن      ..." العود المحيي  بس                "وهي طلب إلي ق ونل سان العتي ع اإلن ا نخل واء أجسادنا، واجعلن أمت أه

  ".الجديد
  
ذلك        . ُتسّمى أيًضا صالة الشكر على القنديل     : صالة الغروب  -٤ ذّآر ب وم الليترجي، وُي دء الي وهي ب

رب    : "١٠٣المزمور   ذي هو مز    ..." بارآي يا نفسي ال ة            ال ّضل في الليترجّي ذلك يف ق، ول مور الخل
ادة في الهيكل الناموسي       . عموًما استعمال يوم وليس نهار     ع  : "تشير الصالة من جهة إلى العب لترتف

البخور أمامك   سائّية ...". صالتي آ ة الم ى التوب شير إل ا ت ي   . آم ر ف يليوس الكبي ذآره باس ا ي ذا م ه
ور   . ١٤٠ر  ويشير إليه التبخير على المزمو    ) ٣٧(قوانينه   . وهي صالة الشكر المسائّية على هبة الّن

  ...".أّيها النور البهّي: "وإلى هذا يشير النشيد األساسي في صالة الغروب
  
ل                ". بعد العشاء "إسمها باليونانّية   : صالة النوم  -٥ شاء، وقب د الع ار بع صّلى في األدي ا آانت ُت ألنه

وم  ى الن ذهاب إل صالة عواطف   . ال ذه ال ى ه ب عل وت يغل تعداد للم ة واالس ي  . الّندام رى ف ا ن آم
سوع المسيح                  سّيد ي ه ولل دة اإلل سّيدة وال ة لل ائلين   . المزامير وفي الصالة الختامّي وني  : "ونصّلي ق آ

  أعطنا راحة النفس والجسد واحفظنا من : "وأيًضا" وفي يوم الدينونة الرهيب. معي حين وفاتي

ا              النوم والموت ِصنوان  ". رقاد الخطيئة القاتم   ّي وأم ٍد زمن  يتمّيز الواحد عن اآلخر بأّن األّول هو أم
  .أّما النوم الصغرى فهي لباقي أّيام السنة. صالة النوم الكبرى خاصة بزمن الصوم. الثاني فأبدّي

 
     عبرة  و  صةق
 

  >> !!آيس البطاطا <<

قررت مدرسة أطفال أن تجعل األطفال يلعبون لعبة لمدة 
من آل طفل أن يحضر آيس به عدد فطلبت !!! أسبوع واحد 

وعليه إن يطلق على آل بطاطايه اسم … من ثمار البطاطا 
  !!شخص يكرهه 

وفي اليوم الموعود أحضر آل طفل آيس وبطاطا موسومة 
  …بأسماء األشخاص الذين يكرهونهم 

العجيب أن بعضهم حصل على بطاطا واحدة وآخر بطاطتين 
  ……كذا  بطاطات وه٥ بطاطات وآخر على ٣وآخر 

  :عندئذ أخبرتهم المدرسة بشروط اللعبة وهي 
  .…أن يحمل آل طفل آيس البطاطا معه أينما يذهب لمدة أسبوع واحد فقط 

بمرور األيام أحس األطفال برائحة آريهة تخرج من آيس البطاطا وبذلك عليهم تحمل الرائحة و 
  .تكون أآثر والكيس يكون أثقل وطبعا آلما آان عدد البطاطا أآثر فالرائحة … ثقل الكيس أيضا 
  !!فرح األطفال ألن اللعبة انتهت … بعد مرورأسبوع 

سألتهم المدرسة عن شعورهم وإحساسهم أثناء حمل آيس البطاطا لمدة أسبوع ، فبدأ األطفال 
  .يشكون اإلحباط والمصاعب التي واجهتهم أثناء حمل الكيس الثقيل ذو الرائحة النتنة أينما يذهبون

  ..ك،، بدأت المدرسة تشرح لهم المغزى من هذه اللعبة بعد ذل
فالكراهية !!! هذا الوضع هو بالضبط ما تحمله من آراهية لشخص ما في قلبك : قالت المدرسة 

فإذا لم تستطيعوا تحمل رائحة البطاطا .. ستلوث قلبك وتجعلك تحمل الكراهية معك أينما ذهبت 
  …ه في قلوبكم من آراهية طول عمرآم فهل تتخيلون ما تحملون!!! لمدة أسبوع 

 !!ما أجمل أن نعيش هذه الحياة القصيرة بالحب والمسامحة لآلخرين وقبولهم آما هم عليه

 َآَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا ُتِحبُّوَن َأْنُتْم َأْيًضا َبْعُضُكْم. َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا: َوِصيًَّة َجِديَدًة َأَنا ُأْعِطيُكْم"
  )٣٤:١٣يو" (َبْعًضا

 
 

  
  
  
  
  

يعلن مرآز التعليم المسيحي عن حفلة بابا نويل ألوالد التعليم واألوالد 
 مساًء في قاعة ٥ الساعة ٢٠٠٩ ديسمبر١٩المشترآين يوم السبت 

  . السفارة اللبنانية
 في ٢٠٠٩ ديسمبر ٢٥آما نعلن عن حفلة غداء عيد الميالد يوم الجمعة 

  ع التذاآر في صالون الكنيسةفندق الكراون بالزا، تبا


