
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 

   :القراءات ا�نجيلية
  يفتَِخُر ا براُر في المجد، ويَبتَِھجوَن على مضاِجِعھم
  رنِّموا للربِّ تَرنيماً جديداً، تسبَِحتُهُ في محفِل ا برار

  
  )٢- ١: ٦( غ طيةإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

 
وِح ھَو المحبَّةُ  �  والفرُح  يا إخَوة، ثمُر الرُّ

 والس7َّم، وطوُل ا ناِة واللطُف والص7ح، وا6يمانُ 
 وأمثاُل ھذِه ليَس ِضدَّھا ناموس،. والَوداعةُ والعفاف

والذيَن ھُم للمسيِح َصلَبوا الجسَد مَع ا ھواِء 
وِح فلنَسلُك أيضاً  والشَّھوات، إن كنَّا نحيا بالرُّ

وح، وS وS نُكن َذوي ُعجب، وS نُغاِضب،  بالرُّ
يا إخوة، إن أخَذ أحٌد في زلَّةٍ  نَحُسد بعُضنا بعضاً،

وحيِّيَن ِمثَل ھذا بروِح الوداعة . فأصلِحوا أنتُُم الرُّ
َب أنَت أيضاً، إحِملوا  ر أنَت لنفِسَك لئ7 تجرِّ وتبصَّ

وا ناموَس المسيح  .بعُضُكم أثقاَل بعٍض، وھكذا أتِمُّ
�  
  

  )١٧- ١٠: ١٣( قا البشيرلوفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  
مان � وإِذا ٱم رأَةٌ بھ ا روُح م رٍض من ُذ  *كان يسوُع ُيعل�ُم في أَحِد المجامِع يوَم السبت . ِفي ذلك الز�

ا رآھا يسوُع دعاھا وقاَل لھا *وكانت ُمْنَحِنَيًة 4 َتسَتطيُع أَن َتْنَتِصَب الَبت�ة . ثماني َعْشرَة سنة ي ا . فلم�
فق اَل  *وفي الحاِل ٱنَتَص َبْت وجَعَل ت تمج� ُد = . ووَضَع َيَديِه عليھا *ُمطلََقٌة من مَرِضِك  أَنتِ . ٱْمَرأَة

ُة أَي� اٍم َينَبغ ي الَعَم ُل فيھ ا. وھو ُمغتاٌظ Aِبراِء يسوَع في الس� بت. رئيُس المجَمِع للَجمع ففيھ ا . لُك م ِس ت�
بت  أَما َيُحلF كلF واحٍد منكم َثْوَرهُ أَو . يا ُمرائي. أَجابُه الربF وقالف *ِتأْتوَن وَتْسَتْشفُوَن 4 في يوِم الس�

وھِذِه ٱبَنُة إِبراھيَم التي َرَبطھا الش�يطاُن منُذ ثم اني  *ِحماَرهُ في السبِت من الِمْذَوِد وَينطلُِق بِه فَيسقيِه 
ب  اِط ي  وَم . عْش  رَة س  نة ولم�  ا ق  اَل ھ  ذا َخ  ِزَي جمي  ُع  *الس  بت أَم  ا ك  اَن َينَبغ  ي أَن ُتْطَل  َق م  ن ھ  ذا الر�

  � *وَفِرَح الَجمُع كلFُه بجميِع اLُموِر الَمجيَدِة التي كانت َتجري على َيِده . ُمقاِوميهِ 
  

 تذكار أبينا البار سابا المتقّدس - ٢٠١٠ديسمبر /كانون ا4ول ٥ا4حد 
في . يث السن جداً في موطنه نفسهولد القّديس سابا في كبادوكية، وانتحل الحياة الرھبانية وھو حد

، "بالشاب الشيخ" ، وإذ عرفه القّديس افتيموس وقّدر فيه النضوج العميق، اذ كان يلقّبه ٤٥٧عام 
، قضى القّديس ٤٧٣وبعد وفاة القّديس افتيميوس سنة . إلى القّديس ثاوكتيستوس ٤٥٨ارسله سنة 

ن مغارة تقع على ضفة نھر قدرون وقط ٤٧٨ثم جاء سنة . سابا خمس سنين في خلوة البراري
وإذ التحق به الكثيرون ليسموا إلى هللا تحت قيادته، . اليسرى، مقابل الدير الذي يحمل اليوم اسمه

كّرس  ٤٩١في سنة . بنى برجاً على الضفة اليمنى، وانبع بص7ته ماًء في ھذه اSرض القاحلة
إلى كنيسة، ورقّى سابا في ھذه الفرصة بطريرك اورشليم سالستوس مغارة وسيعة حّولھا القّديس 

وقد قصد . إلى درجة الكھنوت، وعيّنه ارشمندريتاً أي رئيساً على نّساك فلسطين جميعھم
لدى اSمبراطور  ٥١٢اSولى سنة : القسطنطينيّة مرتين، في مھاًم انتدبه لھا بطاركة اورشليم

وانتقل إلى الحياة ا بدية في الثالثة  .لدى اSمبراطور يوستينيانوس ٥٣١انسكاسيوس والثانية سنة 
  .٥٣٢والتسعين من عمره في مثل ھذا اليوم من سنة 

  
ذكار أبينا في القّديسين نيقوEوس الصانع ت - ٢٠١٠ديسمبر /كانون ا4ول E٦ثنين ا

 العجائب رئيس أساقفة ميرا ليكيا
عاش القّديس نيقوSوس في عھد اSمبراطورين ديوكليسيانوس 

تألم Sجل المسيح، وبقي في السجن حتى تنّصر قسطنطين . نوسومكسيميا
وS يزال جسده محفوظاً في مدينة . ٣٢٥حضر مجمع نيقية سنة . الكبير

. ولُقِّب بالصانع العجائب. باري في ايطاليا، يفيض حي7ً شافياً اSمراض
وقد حيكت حوله شتى اSساطير . والكنيستان الشرقية والغربية تعيّدان له

  . مشتھرة في الشرق والغربال
 

حبل القّديسة حنّة أّم  - ٢٠١٠ديسمبر /كانون ا4ول ٩الخميس 
 والدة ا�له

أن نفس العذراء مريم، التي اختارھا هللا منذ اSزل لتكون اّماً بحسب الجسد 
للكلمة المتجسد Sجل خ7صنا، قد خرجب من يد الخالق، واتَّحدت بجسدھا 

طبيعة في احشاء والدتھا القديسة حنة من والدھا المتكون بحسب نواميس ال
وذلك بانعام . القّديس يواكيم، بريئة من الخطيئة اSصلية، وممتلئة نعمة الھية

. ، وتبتھِج اLرضياتلتفرِح السماويات): الثالثاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
Lن الرب� صنَع عزاً بساِعِده، ووطئ الموَت بالموت، وصار بكَر اLموات، 

  وأنقذنا من جوِف الجحيم، ومنَح العالَم عظيَم الرحمة
  

خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،  -
  واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

 
اليوَم العذراُء تأتي إلى المغارة، لتلَد الكلمَة الذي قبَل الدھور : قنداق الميTد -

فاطربي أيتھا المسكونُة إذا سمعِت، ومّجدي مع : و4دًة تفوُق كل� وصفٍ 
 المTئكِة والرعاة، من شاَء أن يظھَر طفTً جديداً، وھو اAلُه الذي قبل الدھور

 

  ٨٣ العدد – ٢٠١٠ رديسمب/كانون ا%ول ٥ ا%حد
  شفاء المرأة الحدباء –بعد الصليب  الحادي عشرحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



ھي عقيدة نادى بھا اzباء والمّرنمون عبر اSجيال، واعلنھا رسميّاً : خاص تدعو اليه أمومتھا اSلھية
  ".مريم العذراء بدون وصمة الخطيئة اSصليةالحبل ب" باسم ١٨٤٥البابا بيوس التاسع سنة 

  
  مي د المسيح 

  للقديس غريغوريوس النزينزي 
  من كتاب إنجيلك نور لحياتي

    
َد با6نسان، صورتِه الخاصة، واتخَذ بشريَّتنا لكي يفتديه واندمَج في نفس روحانيَّة لكي يخلِّص  تجسَّ

صار هللا إنساناً وجَمَع . ة كل شيء ما عدا الخطيئةأخذ من ا6نسانيّ . نفسي مطھِّراً المثيَل بالمثيل
ُحبَِل به من الروح القدس في أحشاء عذراء طاھرة بالنفس . الجسد والروح: الجوھرين المتناقضين

! ھو الكائن ويولَد اzن: يا لهُ من اتحاد غريب واخت7ط مدھش. الروح يؤلِّهُ والجسد تأَلَّه. والجسد
S يسعه الفضاء وھو ينحصر في حدود نفس روحانيّة تقوم بين ! ير مخلوقجَعَل نفسه خليقةً وھو غ

ھو ُمفَعٌم لكنه ! يأخذ شقاء جسدي لكي يُغنيني بألوھيَّته! يُغني ويُصبح فقيراً ! اSلوھيَّة وكثافة الجسد
  .ي7شي مجَدهُ لوقٍت ما، لكي أبلَُغ ِم�َه: يُفرُغ ذاته

  
  !سرٍّ يُحيُق بي؟لَِم ھذا ا#سراف في الجودة؟ وأيُّ 

  
 سوبر ماركت السماء 

  
بينما كنت في إحدى ا يام أسير في طريق الحياة، ق�رأت إع7ن�ا ف�وق متج�ر 

وم��ا ان اقترب��ت م��ن المتج��ر حت��ى انفتح��ت ". س��وبر مارك��ت الس��ماء: "يق��ول
  . أبوابه وحدھا ووجدت نفسي في الداخل

: لّة كبي�رة وق�ال ل�ياقترب م7ك مني وقّدم لي س. كانت الم7ئكة تم� المكان
  ". تفّضل، اشتر ما تحتاج اليه"

  . ، فأخذت حاجتي منه"الصبر:"رأيت رفّاً مكتوباً عليه. كان المكان مليئا بمختلف أنواع البضائع
  . في نفس المكان، فأخذت منھا قسطا S بأس به" المحبة"رأيت 

  ". حتاجھا أينما ذھبتخذ منھا، فست: "، فقال لي الم7ك"الحكمة"سرت قلي7 فرأيت مكان 
  . ، أخدت منه حصتين أيضاً "ا6يمان"ثم تقّدمت أكثر فرأيت . فأخذت منھا علبتين

، وأن�ا ف�ي "الش�جاعة" ، فلم أحرم نفسي، ثم"القوة" ثم فضيلة .، فأخذت منه الكثير"الروح القدس"ثم 
" المغف�رة"ث�م ال�ى  خذت،، فأ"النعمة"بدأت سلتي تمتلئ، وتذكرت أني بحاجة الى   .أشد الحاجة اليھا

  . أخيرا، وقفت في الصّف  دفع الحساب قبل أن أغادر المكان .وأخذت لي ولغيري
، فحمل��ت م��ا "الص��7ة"و " الس��7م"و " الف��رح"رأي��ت بجان��ب موظ��ف الص��ندوق كمي��ات كبي��رة م��ن 

ل احم�: "فابتس�م وق�ال ل�ي" ك�م؟: "وعندما أتى دوري  دفع ثمن ذلك سألت الموظف. استطعت حمله
  ". كل ذلك معك أينما ذھبت

  : فابتسم مجددا وقال" قل لي كم يجب أن ادفع؟: "فألححُت عليه
 ". بس7م اذھب يسوع الحساب منذ زمن طويل  يابُنّي، لقد دفع"
  

   www.rcckw.com :الموقع اEلكتروني للكنيسة
  

     عبرة  و  قصة 
  >>!!  ؟ مسكة بالشوكةماتت وھي مُ  <<

َص مرض��ھا عل��ى أن��ه S ش��فاء من��ه، وقي��ل لھ��ا أنھ��ا  كان��ت ھن��اك س��يدة، ُش��خِّ
أشھر لكي ترتب أمورھا  نھا س�تموت، واتص�لت براع�ي كنيس�تھا  ٣أمامھا 

التي تحضر فيھا وَدعت�هُ لي�أتي لمنزلھ�ا لمناقش�ة بع�ض الجوان�ب ف�ي رغبتھ�ا 
د أن تُرنم في جنازتھا، واzيات التي و أخبرته عن الترانيم التي تري. ا خيرة

إن�ه " فقال�ت . وكذلك ش�كل الص�ندوق ال�ذي تري�د أن ت�دفن في�ه. تُحب أن تُقرأ
أنا أرغب أن أدفن وأنا ممسكة بشوكة طع�ام ف�ي " ثم تابعت " شيء ھام جداً 

راح الراعي ينظر للسيدة، وھو S يدري ما الذي ينبغ�ي أن !!! " يدي اليمنى
ك�ي أك�ون أمين�اً، لق�د تحي�رت : "فقال لھا الراع�ي" أھذا يدھشك، ألم يدھشك؟؟: "لسيدةفسألته ا. يقوله

ف�ي ك�ل س�نوات عم�ري الت�ي ت�رددت فيھ�ا عل�ى : "ففسرت السيدة ل�ه ا م�ر وقال�ت!!" من طلبك ھذا
المناسبات اSجتماعية أو وSئم المحبة بالكنيسة، أت�ذكر دائم�ا أن�ه عن�د رف�ع أطب�اق الطع�ام الرئيس�ية، 

وھ��ذا الج��زء ك��ان ھ��و . أح��دھم S ب��د أن ينح��ي علي��ك ويق��ول ل��ك، اح��تفظ بالش��وكة الخاص��ة ب��ك ف��إن
ش�يء . مثل قالب الحلوى، أو فطيرة تفاح... المفضل عندي،  ني أعرف أنه ھناك شيئا أفضل سيأتي

ا وھكذا أنا أريد لباقي الناس أن يروني في التابوت، وھناك شوكة في ي�دي اليمن�ى، فأن�!! رائع سيأتي
... أريدھم أن يتساءلوا، ما أمر ھذه الشوكة؟ وعندئذ أريدك أن تخبرھم، أَحتفظ بالش�وكة الخاص�ة ب�ي

وعلِ�م أنھ�ا . فاضت عيون الراعي بدموع الف�رح واحتض�ن الس�يدة مودع�اً إياھ�ا". فاzتي ھو ا فضل
رأة تعل�م ع�ن ولك�ن تع�زى ب�أن الم�. ھذه المرة ھي ا خي�رة الت�ي س�يرى فيھ�ا ھ�ذه الس�يدة قب�ل وفاتھ�ا

وف�ي الجن�ازة، بينم�ا الن�اس تم�ر ح�ول . فھي تؤمن أن ا فضل ھو اzت�ي. السماء أفضل حتى منه ھو
، وھ�م ي�رون فس�تانھا الجمي�ل، وكتابھ�ا المق�دس المفض�ل )كع�ادة أھ�ل ال�دول الغربي�ة( تابوت الم�رأة 

ع��ي الس��ؤال ل��ديھا، Sحظ��وا الش��وكة الموض��وعة ف��ي ي��دھا اليمن��ى، وم��رة تل��و ا خ��رى س��مع الرا
ث��م أثن��اء الجن��ازة، أخب��ر . ، وف��ي ك��ل م��رة ك��ان الراع��ي يبتس��م"وم��ا ھ��ي ھ��ذه الش��وكة؟ " المتك��رر، 

وذك�ر لھ�م . الراعي الحديث الذي كان قد دار بينه وبين السيدة المتوفاة منذ فت�رة قص�يرة قبي�ل وفاتھ�ا
يف أنه لِ�َم S يس�تطيع وأخبر الراعي الحاضرين ك. رغبتھا في وضع الشوكة وما الذي يعنيه ذلك لھا

وق�د ك�ان عل�ى . أن يمنع نفسه عن التفكير في الشوكة، وأنھم ھم قد S يستطيعون من�ع تفكي�رھم أيض�ا
لذلك الم�رة القادم�ة الت�ي تمس�ك بھ�ا ش�وكة الطع�ام، دعھ�ا ت�ذكرك ف�ي لط�ف، أن م�ا س�يأتي ھ�و . حق

  !!!."ا فضل
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة توزيع ھدايا بابا نويل يوم السبت
  مساءاً  ٥الساعة  –ديسمبر في قاعة السفارة اللبنانية  ١٩

  يرجى تسجيل إخوة أوFد التعليم الصغار عند ا�خت ميرنا
 –ولمن يرغب من الرعية  بتسجيل أوFده اللذين دون عمر التعليم 

  دنانير عند ا�خت ميرنا ٣اFشتراك 

لميQد الذي يعود ريعه لدعم يعلن مركز التعليم المسيحي عن قيامه بمعرض ا
  نشاطات مركز التعليم

  بعد القداس في صالون الكنيسة ٢٠١٠ديسمبر  ١٠وذلك يوم الجمعة 


