
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  ُأنذروا وأوفوا الربَّ إلهنا، آلُّ الذين حوَله يأتون بهدايا :المقدمة 

  اُهللا معروٌف في يهوذا، واسُمه عظيٌم في إسرائيل
  )١٤-١١: ٩(الرسالة إلى العبرانيين فصٌل من 

  
تية، يا إخوة، إنَّ المسيَح الذي جاَء َحبرًا للخيراِت اآل 

واجتاَز بالَمسِكِن األعظِم واألآَمِل الغيِر الَمصنوِع بَيٍد، 
أي الذي ليَس ِمن هذِه الخليقة، دخَل األقداَس مرًَّة 
واحدة، ليَس بَدِم ُتُيوٍس وُعجوٍل، َبل بَدِمِه الخاّص، 
فَوَجَد ِفداًء أبديًَّا، ألنَُّه إن آاَن َدُم ثيراٍن وُتُيوٍس وَرماُد 

 على الُمنجَّسين، فُيقدُِّسُهم لَتطهيِر الجسد، َعجَلٍة ُيَرشُّ
فَكم باألحرى َدُم المسيح، الذي قرََّب بالرُّوِح األزليِّ 
نفَسُه ِهللا ِبال َعيب، ُيطهُِّر ضميَرُآم ِمَن األعماِل الميِّتِة 

  .لَتعُبدوا اَهللا الحّي؟
  

  )٤٥-٣٢: ١٠ ( البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

اِئفين          . وآانوا في الطَّريِق صاِعديَن ِإلى ُأوَرَشليم       ُه خ َذِهلوَن َيتَبعوَن وآاَن يسوُع َيتقدَُّمُهم وُهم ُمن
ه          * َيعِرُض ل ا س م م ليم         . وَطِفَق يقوُل له ى ُأوَرَش ُن صاِعدوَن ِإل ا نح ى     . ه سَلُم ِإل ساِن سُي ُن اِإلن وٱب

ة    ِه     . ُرَؤساِء الكَهَنِة والكَتَب وَن علي م         فيحُكم ى اُألَم سِلموَنُه ِإل الَموِت وُي ه    *ب ـَزُأوَن ب ه . فَيه . وَيجِلدوَن
ائَلين        *وفي اليوِم الثاِلِث يقوم     . وَيقُتلوَنُه. وَيبُصقوَن عليهِ  دى ق ا  . فتقدََّم ِإليِه َيعقوُب ويوَحنَّا ٱبنا َزَب ي

ا  ماذا ُتري . فقاَل َلُهما  *ُنريُد َأن تصَنَع لنا آلَّ ما نسَأُلك        . ُمعلِّم هُ   *داِن َأن َأصَنَع لُكم اال ل ا   . ق َهب لن
سوع   *َأن َيجِلَس َأَحُدنا َعن َيميِنَك واآلخُر َعن َيساِرَك في َمجِدك            ا ي ا    . فقاَل َلُهم اِن م ا ال َتعَلم ِإنَُّكم

ي َأصَطبِ    . َأَتسَتطيعاِن َأن َتشَربا الكْأَس التي َأشرُبها َأنا      . تطُلبان ا   وَأن َتصَطِبغا بالصَّبَغِة الت ا َأن ُغ به
ي َأصَطِبُغ              . فقاَل لُهما َيسوع  . َنسَتطيع. فقاال لهُ  * صَّبغُة الت شَرباِنها، وال َرُبها فَت ي َأش َأمَّا الكْأُس الت

هُ      وَأمَّا الُجلوُس َعن َيميني َأو     . *بها فَتصَطِبغان بها   دَّ        . َيساري فليَس لي َأن ُأعطَي ذين ُأِع ل هو للَّ ب
م     . *َشَرُة َأَخذوا َيغَضبوَن على َيعقوَب ويوَحنَّا     فلمَّا َسِمَع العَ   *لُهم   وَن  . فَدعاُهم يسوُع وقاَل لُه َتعَلم

يهم      . َأنَّ الذيَن ُيَعدُّوَن َأراِآنَة اُألَمِم َيُسودوَنُهم      َسلَّطون عل ِن           *وُعَظماَءُهم َيت َنُكم فال يَك ا َبي ا فيم وَأمَّ
يُكُم اَألوََّل،       .  آبيرًا يكوُن لُكم خاِدماً    َبل َمن أراَد َأن َيكوَن فيُكم      . *اَألمُر هكذا  وَمن َأراَد َأن َيصيَر ف

  وِلَيبُذَل نفَسُه ِفداًء عن َآثيرين. فِإنَّ ٱبَن اِإلنساِن لم يْأِت لُيخَدَم بل لَيخُدم . *يكوُن للَجميِع َعبدًا
  

   من الصومالخامساألحد 
  

ذ     ،  وهو األحد الثاني قبل الفصح المجيد      د لت ه نعي ريم المصرية بوصفها من أبطال            وفي ا م آار أمن
دس،           . التوبة المسيحّية  ا في الق د توبته وقد عاشت في براري األردن في أواخر القرن الخامس بع

ة             . منقطعة إلى اهللا بالصالة وإماتة الجسد      ة بالتوب ة، والتنقي د الخطيئ وهي مثال الرجوع إلى اهللا بع
ل الغني         نتعّيد لها الكنيسة في أول نيسا    . والتكفير ذا األحد تأمل في مث القانون األول في سحر ه
ولكنهم في الوقت   . ال بل قوانين األسبوع يحكمون على الغني ويغبطون لعازر        ) ١٦لوقا  (ولعازر  

ب،       نفسه يعظوننا ويساعدوننا على أن نكتشف أننا نحن هذا الغني بالكبرياء            واللذات، القاسي القل
اه عن اهللا       ه              . البخيل المستغني بغن ى اهللا ونعمت ر إل ازر الفقي ل لع دعوون ألن نصبح مث ا م ا أنن آم

ه ى  .ورحمت ًضا إل صلوات أي شير ال نقيم  ت ذي س ر، ال ازر اآلخ ة إنهاضه   لع ذآار أعجوب ن  م ت
  :نختصر روحانية هذا األحد الصالة التالية .األموات في بيت عنيا

يّ  "  سيح الغن ا الم رتَ . أيه د افتق شر باإل  لق َت الب رافأغني وت ش دم الم ي  . قات وع ذلك أغنن ل
  ".استسالمي للذات العمر، والمنطرح على أبواب األفعال اإللهّية بالفضائل أنا الفقير بسبب

  
  مريم المصرّية اختّطت لنا منهًجا فى الُنسِك والزُّهِد الَعميم

   وبقي في أرِضنا جسٌم رميم روُحها طارت ِلُخلٍد في الّسما
  آمين. وخّلصنافبشفاعتها الّلُهّم ارحمنا 

  
  قدمة عيد بشارة والدة اإلله الفائقة القداسةت -٢٠١٠ مارس ٢٥الخميس 

 
ريم        ذراء م ارت الع ه ص ة، وب ّسد الكلم رى تج ذه ذآ ذه .  اهللاأمه ه

ا اهللا                ي غمر به ا الت األمومة اإللهية هي أساس النعم واالمتيازات آّله
ذراء ريم الع ك  " :م رب مع ة، ال ة نعم ا ممتلئ ك ي سالم علي إن أم . "ال

يدتنا     ها، أي س شرية لخالص د، ورأس الب سد، آدم الجدي ة المتج الكلم
ًا،       ا جميع شري، أمن نس الب الروح أّم الج ضًا ب ي أي ذراء ه ريم الع م
ع                  بسبب اتحادنا بالكلمة، بوصفنا أعضاء لجسد واحد هو رأسه، ينب

ه   ة في اة اإللهي ذراء . الحي ريم الع وخها إلرادة اهللا م ة  "، برض ا أم أن

إن الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهَر حرسه ): اللحن األول( القيامة طروبـاريـة -
لذلك قواُت . لثالث، أيها المخلص، واهبًا للعالم الحياةلآنك قمت في اليوم ا. الجنود

المجُد . المجُد لملِآك. المجُد لقيامِتَك أيها المسيح: السماوات هتفت إليَك، يا ُمعطي الحياة
 لتدبيِرك، يا محبَّ البشر وحَدك

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

  .يع المختصين بكصليبك جم
  

يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال :  القنداق-
بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك

يا والدة اإلله . هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. نحن الصارخين إليك بإيمان
 .ية دائمًا عن مآرميِكالمحام

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

 ٦٥ العدد – ٢٠١٠مارس / آذار٢١األحد 
  تذآار أّمنا الباّرة مريم المصرّية –الخامس من الصوم حد األ



ة           "الرب، فليكن لي بحسب قولك     داء، أضحت شريكة الكلم  الذي اختارها في مخطط التجّسد والف
دأ                 في تحقيق هذا القصد اإللهي لحياة البشرية البنوية والشكر الحميم، والوعي العميق للسّر الذي ب

ذ    "لطهر، اليوم يظهر للعالم، بفتاة الناصرة الوديعة والناصعة ا   ا من ه، فه ألنه نظر إلى تواضع أمت
  ." بي عظائماآلن تغبطني جميع األجيال، ألن القدير صنع

  
  

     عبرة  و  قصة
 

   >> !أجمل ما فيِك يا أمي يديِك<< 
  

 
 فقد منحها اهللا .م غاية فى الجمالآانت األ لقد

بنة ت اإلالجميع وآانه  يشهد لبارعًا جماًال
مام معارفها أا تفتخر آثيرا بجمال امه

الجمال آانت  ولكن برغم هذا. واصدقائها
ثر حروق بالغة ولم إم مشوهتان ب األأيدي

م عن سبب األ لأن تسأ بنة يومًاتتجاسر اإل
يام الى ومرت األ .صابت يديهاأ يق التوالحر

حد أالعشرين من عمرها وتقدم  ةن بلغت الفتاأ
م  الموعد استقبلتهم األيالشبان لخطبتها وف

 آانت ي اليدين التقفازاتن تضع أ د نسيتوق
لماذا لم  ؟أميلماذا يا " :فصرخت. الغضب  شدةيومرت العزومة ولكن الفتاة آانت ف. تستخدمهم

 نأ ةن مصرنا اآلأوها ! ؟تحترق هكذا  حتى يديِكيهملتأ بل لماذا ؟ بيديِكة الخاصقفازاتكترتدى 
   ." يديكهشو ي هذا الذعرف سبب حريقكأ

  
 فى الثالثة من عمرك شب نتأ و،، الحبيبةيابنت" :وأجابت. ام دمعة رغما عنهفت األفهنا ذر

البسك تالمستها  من آل جانب حتى محاطت بِكأ وِكالنيران حول  التفت،حريق هائل فى المنزل
مالبسك  خلع عنكأ منها وِكنتشلأ وسط النيران ويف ّيضع يدأ نألى إ يالنيران مما دفعن

 ين الوحيد ألي تفكير فقد آان خالصك انِتّي،النيران وهى تلتهم يد المآبعبء أرقة ال تالمح
  .."يمن آثرأحبك أحبك أ

جمل ما أ جميلة ولكن نِتأ يمأ: "بافتخار مها المشوهتين قائلةأ ّيبكت الفتاة بشدة وقبلت يد وهنا
  " يديِكفيِك

  
 من  بكثيرآثرأ لنا هد آان حب فق..ن ينتشلنا من خطاياناأال فى إلم يفكر  ن يسوعإفإخوتي، هكذا 

  .. آالمه وعذابه إلى الصليب وعلى الصليب
  .."الصليب والمصلوب" جمل ما فيهاأجميلة ولكن  فالمسيحية

  
  نهنئ جميع األمهات بعيد األم،، وآل عام وأنتم بخير

 
نعّيد أمنا مريم العذراء 

  .. بعيد األم
إليك الورد يا مريم،، 

  يهدى من أيادينا
بلي منا عربون هلمي واق

  حٍب،، أآيٍد مع تهانينا
  

  
  
  
  
 
 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  

وبمناسبة عيد القديس مار يوسف 
نعيد جميع الذين يحملون اسم 
  يوسف، جوزيف، جوزيفين، جو 

 

م الحفلة السنوية تحت رعاية األب بطرس غريب ستقا
، في فندق ٢٠١٠ نيسان ٩للكنيسة يوم الجمعة 

   دينار٢٥سعر التذآرة /  المنقف –الهيلتون 
  

  ٦٦٠٠٥٩٢١ باألخ عماد ساحلية للحجز االتصال
 ٢٥٦٥٢٨٠٢األخت ميرنا مكربنة 

يعلن مرآز التعليم المسيحي عن غداء عيد الفصح يوم 
سعر  /  في فندق آراون بالزا٢٠١٠ نيسان ٤األحد 

 ٤ دينار و الصغار من خمس سنوات وأصغر ٨التذآرة 
  دينار

  ٦٦٠٠٥٩٢١ باألخ عماد ساحلية للحجز االتصال
  ٢٥٦٥٢٨٠٢األخت ميرنا مكربنة 


