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فبشفاعة قديسيك الذين أكرموك وعبدوك وسبّحوك بأجسادھم المقدسة ،أيھا المسيح إلھنا ارحمنا
وخلصنا .آمين
 طروبـاريـة القيامة )اللحن الثاني( :لما نزلتَ إلى الموت ،أيھا الحيا ُةالخالدةَّ ،
ت الثرى،
أمت الجحي َم ِب َس َنى الھوتِك .ولمَّا أقمتَ األمواتَ من تح ِ
ْ
ُعطي الحياة ،المج ُد لك
صرخت جمي ُع قوا ِ
ت السماويين :أيھا المسي ُح إلھُنا ،يا م َ

تصدر عن النيابة البطريركية
للروم الكاثوليك الملكيين
في الكويت  -ت ٢٥٦٥٢٨٠٢ :

األحد  ٢٠أذار/مارس  – ٢٠١١العدد ٩٧
األحد الثاني من الصوم – عيد الذخائر المقدّسة

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

األحد الثاني من الصوم – األحد الخامس قبل الفصح

 القنداق :يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى ،ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق ،الُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك .بل بما أنك صالحة ،بادري إلى
معونتنا ،نحن الصارخين إليك بإيمان .ھلمي إلى الشفاعة ،وأسرعي إلى االبتھال.
يا والدة اإلله المحامية دائما ً عن مكرميكِ .

األحد الثاني من الصوم

القراءات اإلنجيلية:

المقدمة:

أنت يا ربُّ تحفظنا ،وتحمينا من ھذا الجيل وإلى الدھر
ضعُفت عند بني البشر
خلصني يا رب ،فإن البارَّ قد فني ،ألن الحقيقة قد َ

ل من الرسالة إلى العبرانيّين )(٣-١ :٢
فص ٌ

وھو األحد الخامس قبل الفصح المجيد أحد إكرام الذخائر المق ّدسة.
ال نجد في الكتب الطقسيّة القديمة أي تذكار خاص بھذا األحد.
القديسون أكرموا ﷲ في أجسادھم التي تقدست باألسرار المق ّدسة وأعمال التوبة والتقشف واإلماتة
والصوم والصالة واألسھار والتھجد .فھم مثال لنا في مسيرة الصوم المق ّدس .ويستحقون إكرامنا.
ولھذا يقام ھذا العيد ويطاف بالذخائر المق ّدسة في ھذا األحد.
كما أن الذخائر توضع في الھياكل لدى تكريس الكنائس المق ّدسة .وال يجوز إقامة الليترجي اإللھيّة
إالّ على ھيكل يحوي داخله ذخائر الق ّديسين .صلواتنا تذ ّكرنا بالذخائر المق ّدسة في أعياد الق ّديسين
الصانعي العجائب المحفوظة ذخائرھم في كنائس المدن المسيحيّة الكبرى.
في األحد األول من الصوم أكرمنا اإليقونات المقدسة .في األحد الثاني نكرم الذخائر المقدسة .وفي
األحد الثالث نكرم الذخيرة المقدسة الفائقة ك ّل الذخائر أال وھي ذخيرة عود الصليب المكرم .ونقيم
الطوافات في ھذه اآلحاد ،لكي ترافقنا في مسيرة الصيام نحو أسبوع اآلالم وأفراح القيامة.
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وكلھا تَبلى كالثﱠوب ،وتَطويھا كال ﱢردا ِء
ك لَن تَفنى ،ول َمن ِمنَ المالئك ِة قا َل ّ
قط:
وسنو َ
فتتغيﱠر .وأنتَ أنتَ ِ .
ً
ك مو ِطئا لقَ َد َميك؟ ألَيسوا جمي ُعھُم
إجلِس عَن يميني حتى أج َع َل أعدا ِء َ
أرواحاً خادمةُ ،مر َسلَةً للخدم ِة ِمن أج ِل ال ُمز ِمعينَ أن يَ ِرثوا الخالص؟
ك علينا أن نتنبﱠهَ إلى ما س ِمعناهُ غايةَ التنبﱡه ،لئال نب َت ِع َد عنهُ ،فإنﱠھا
فلذل َ
ُ
ُ
َ
ألسن ِة المالئك ِة قد ثَ َبتَت ،وكلﱡ تع ﱟد
على
بھا
ق
ط
ن
التي
ة
م
ل
الك
ت
ن
كا
إن
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ت نحنُ إن أھ َملنا خالصاً
و َمعصي ٍة قد نا َل جزا ًء عدالً ،فكيفَ نُفلِ ُ
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السبت  ١٩مارس  – ٢٠١١تذكار القديس مار يوسف خطيب القديسة مريم العذراء

لم يحفظ الكتاب المق ّدس لھذا القديس العظيم كلمة خرجت من
في ِه ،ولم تسمع األرض نطقاً له بل كان صمته وكماله وجمال
نفسه ،وبديع صفاته ،وسمو فضائله ،مع بساطة حياته اروع
تعليم ،وافصح بيان واجمل فلسفة خرجت من فم إنسان ،ألنه
جمع في شخصه وفي حياته اسمى المزايا واكمل الفضائل التي
يمكن ان يتحلى بھا إنسان في ھذه الدنيا.
كان يوسف البتول من بيت لحم ،من سبط يھوذا ومن عشيرة
داود فكان بذلك من أشراف اسرائيل مولداً ومنشأً وحسباً ونسباً
إال ان ﷲ ،الذي كان قد اراد إلبنه الوحيد حياة االتضاع والفقر،
شاء ان يكون الرجل الذي سوف ينتدبه ليكون لحافظ األمين
ألمه ،والخادم الحكيم الصادق ليسوع في حداثته
فقيراً مسكيناً ،ال شأن له بين قومه ،وال ِذ ْك َر له بين أھله
وعشيرته ،لكن غنى القديس يوسف كان في قلبه .وكانت ثروته
اخالقه وفضائله.
فاصطفاه ﷲ بين جميع رجال اسرائيل ألعظم رسالة دعا إليھا بشراً.
فكان يوسف ذلك الرجل الذي حقق مقاصد ﷲ فيه

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

قصة

و

عبرة

>> حديث طفل لم يولد بعد مع ﷲ !! <<
طفل سأل ﷲ يوماً" :يقولون لي أنني سأرسل غدا إلى األرض
ولكن كيف أنا ذاھب للعيش ھناك وأنا صغير جدا وعاجز؟ "
قال ﷲ للطفل " :المالك الخاص بك سوف ينتظرك وسوف
يرعاك".
الطفل استفسر قائال" :ولكن قل لي  ،ھنا في السماء ليس عل ّي أن
أفعل أي شيء سوى الغناء واالبتسام ألكون سعيد ".
قال ﷲ تعالى " :المالك الخاص بك سوف يغني لك  ،وسوف
يبتسم أيضا لك .وسوف تشعر بمحبة ھذا المالك الخاص بك
وتكون سعيدا جدا "!.
وطلب مرة أخرى طفل صغير" :وكيف لي أن أفھم عندما
يتحدث الناس لي إذا كنت ال أعرف لغتھم؟ "
قال ﷲ تعالى " :المالك الخاص بك سوف يقول لك أجمل الكلمات وأحالھا التي لم تسمعھا في أي
وقت مضى  ،ومع الكثير من الصبر والرعاية المالك الخاص بك وسوف يعلمك كيف يتكلم ".
واضاف الطفل" :ولكن ماذا أفعل عندما أريد أن أتحدث إليك؟"
قال ﷲ تعالى " :المالك الخاص بك سوف يضع يديك معا  ،وسوف يعلمك كيفية الصالة ".
 "من الذي يحميني؟"قال ﷲ تعالى " :المالك الخاص بك سوف يدافع عنك حتى لو كان يعني ذلك المخاطرة بحياته".
 "لكني سأكون حزينا دائما ألنني لن أراك بعد اآلن".قال ﷲ تعالى " :المالك الخاص بك سوف يحدثك دائما عني وسوف يعلمك الطريق لتعود لي  ،على
الرغم من انني سوف أكون دائما إلى جانبك ".
في تلك ال لحظة !! كان السالم يعم السماء  ،ولكن كانت تصدر من األرض أصواتاً ،وتمكن الطفل
من سماعھا.
وطلب الطفل على عجلة من ﷲ " :بما انني مغاد اآلن  ،من فضلك قل لي اسم مالكي ".
قال ﷲ " :سوف تدعوه بكل بساطة " ،أمي".
الموقع االلكتروني للكنيسةwww.rcckw.com:
االيميل االلكتروني للكنيسةmelkite@safatmail.com :

صالة "يا رب القوات" كل يوم أربعاء في الصيام الساعة  ٧مساءا

