فبقوة صليبك أيھا المسيح إلھنا صنّا من أضرار الشرير .وأھلنا أن نجوز ميدان الصيام األربعيني
بسالمة .ونسجد آلالمك اإللھيّة ولقيامتك المجيدة .وارحمنا بما أنك صالح وحدك ومحب البشر .آمين

ﻧﴩة اﻟﻌﻨــﺼـــــــــــﺮة ا ٔﻻﺳـﺒﻮﻋﻴﺔ

وتبتھج األرضيات.
لتفرح السماويات،
 طروبـاريـة القيامة )اللحن الثالث(:ِ
ِ
بكر األموات،
ألن الربَّ
صنع عزاً بساعِ دِه ،ووطئ الموتَ بالموت ،وصار َ
َ
وأنقذنا من جوفِ الجحيم ،ومن َح العال َم عظي َم الرحمة

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

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

األحد  ٢٧أذار/مارس  – ٢٠١١العدد ٩٨
األحد الثالث من الصوم – السجود للصليب المقدس

 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 الثالث من الصوم – األحد الرابع قبل الفصح
األحد الثالث من الصوم

القراءات اإلنجيلية:

المقدمة:

يا ربّ شعبك ،وبارك ميراثك
إليك يا رب أصرخ ،إلھي ال تتصامم عني

ل من الرسالة إلى العبرانيين )(٦-١ :٥
فص ٌ

في ھذا اليوم الذي ھو األحد الثالث من الصوم وھو الرابع قبل الفصح نعيد للسجود للصليب الكريم
المحيي .وقد رسم اآلباء الق ّديسون إقامة ھذا العيد لكي يذكرونا بآالم ربّنا وإلھنا ومخلّصنا يسوع
المسيح .فصليب يسوع يع ّزينا ويشجّعنا ،ويخفف أتعابنا وأوجاعنا وأحزاننا .وكما مجد المسيح
بالصليب كذلك نحن أيضً ا نتمجّ د معه .وكما أن الذين يسيرون في طريق شاسعة وعرة عندما يُعييھم
السير يجلسون قليالً تحت شجرة وريفة الظ ّل ،ھكذا يعمل المؤمن أثناء مسيرة الصوم الطويلة
المتعبة .إنه يستظ ّل تحت راية الصليب المق ّدس الحامل الحياة الذي يريحنا وينشطنا ويخفف أعباء
المسيرة .وھكذا يوضع الصليب في وسط الصيام ليشجّ ع المؤمنين على متابعة الجھاد للبلوغ إلى
فرح القيامة .ويطاف به محا ً
طا بالزھور والرياحين التي توزع على المؤمنين .ولھذا دعي ھذا األحد
أحد الزھور.
لصليبك نجثو ونركع بالعبادة والخضوع
فارسم علينا نوره سيماء وجھك يا يسوع
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السالم عليك يا مريم...

الجمعة  ٢٥أذار/مارس  - ٢٠١١بشارة سيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة
البتوليّة مريم

ھذه ذكرى تجسّد الكلمة ،وبه صارت العذراء مريم ا ّم ﷲ.
ھذه األمومة اإللھية ھي أساس النعم واالمتيازات كلّھا التي
غمر بھا ﷲ مريم العذراء ":السالم عليك يا ممتلئة نعمة،
الرب معك" .إن أم الكلمة المتجسد ،آدم الجديد ،ورأس
البشرية لخالصھا ،أي سيدتنا مريم العذراء ھي أيضا ً
بالروح أ ّم الجنس البشري ،أم ﱡننا جميعاً ،بسبب اتحادنا
بالكلمة ،بوصفنا أعضاء لجسد واحد ھو رأسه ،ينبع الحياة
اإللھية فيه .مريم العذراء ،برضوخھا إلرادة ﷲ )"أنا أمة
الرب ،فليكن لي بحسب قولك"( الذي اختارھا في مخطط
التجسّد والفداء ،أضحت شريكة الكلمة في تحقيق ھذا
القصد اإللھي لحياة البشرية البنوية والشكر الحميم،
والوعي العميق للس ّر الذي بدأ اليوم يظھر للعالم ،بفتاة
الناصرة الوديعة والناصعة الطھر " ،ألنه نظر إلى تواضع
أمته ،فھا منذ اآلن تغبطني جميع األجيال ،ألن القدير صنع
بي عظائم".
ھل يليق بالمرأة أن تصلي إلى ﷲ وھي غير مغطاة " كورنثوس )"(٣١:١١

قد أطاعت نساؤنا الرسول قرونا ً بصورة حرفية .ولكن إن تجاوزنا الحرف إلى القصد ،فيبقى من
كالم الرسول الفكرة العامة وھي رفض التعرية المفضوحة أو التضييق المؤذي .والمرأة عليمة بما
يؤذي ،نحن نعيش في زمن الخطيئة ولم نصل بعد إلى الملكوت .وفي الملكوت ليس من جسد
ترابي ،ھناك أجساد روحانية ،ممجدة ،قامت من نور .فما دمنا في اللحم والدم نغض وال تستبيح
عيوننا جسد اآلخر وال ھو يعرض جسده لمتعة العيون النھمة .ھناك لياقة في الملبس للرجال
والنساء على السواء في الكنيسة كان ذلك أم خارجھا .غير أن لقاء الجماعة المقدسة الذي غايته
تناول األسرار المقدسة يتطلب احتشاما أدق بسبب من الغاية التي نحن من أجلھا مجتمعون.
والكنيسة تتجلى فيھا حضرة ﷲ بكلمته والقرابين والروح القدس الذي يحل على المؤمنين أثناء

الخدمة اإللھية .نحن نبني بعضنا بعضا ويذھب كل واحد باآلخر إلى المسيح ،فھو محط االنظار
والقلوب فال يلتھي أحد منا باآلخر ،وال يعرقل أحد صالة اآلخر ،ويساعده على الحفاظ على عفة
بصره .كل منا يحجب نفسه ما أمكن ذلك دون عيون اإلخوة لكي يكون منظورا من ﷲ.
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و
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>> لكي تكون ملكاً على نفسك !! <<
كان رجل عجوز يشتكي من األلم والجھاد في نھاية كل يوم  .سأله صديقه :ولماذا كل ھذا األلم الذي
تشكو منه؟
فأجابه العجوز  :يوجد عندي نسران ويجب علي كل يوم أن أروضھما ،وكذلك أرنبان يلزم أن
أحرسھما من الجري خارجا ،وصقران علي أن أقودھما وأدربھما  ،وحية علي أن أحاصرھا  ،وأسد
علي أن أحفظه دائما مقيدا في قفص حديدي ،و مريض علي أن اعتني به وأخدمه .
قال الصديق  :ما ھذا كله ؟ ال بد أنك تمزح !! ألنه حقا ال يمكن أن يوجد انسان يراعي كل ھذه
االشياء مرة واحدة .
قال له الشيخ :انني ال أمازح ولكن ما أقوله لك ھو الحقيقة المحزنة ولكنھا الھامة  .ان النسران ھما
عيناي و علي أن احرسھما باجتھاد ونشاط .و األرنبين ھما قدماي و علي أن أحفظھما من السير في
طريق الخطيئة  .والصقرين ھما يداي وعلي أن أدربھما على العمل حتى تمداني بما أحتاج.
و الحية ھي لساني و علي أن ألجمه باستمرار حتى ال ينطق بكالم معيب شائن  .و االسد ھو قلبي
الذي لي معه حرب مستمرة كي ال تخرج منه أمور شريرة  .أما الرجل المريض فھو جسدي الذي
يحتاج دائما الى يقظتي و عنايتي وانتباھي  .ان ھذا العمل اليومي ھو ما يستنفذ عافيتي ! من أعظم
األشياء التي في العالم ھي أن تضبط نفسك و ال تدع أي شخص آخر محيط بك يدفعك إلى الخطيئة،
وال تدع أيا من نزواتك و ضعفاتك أن تقھرك و تتسلط عليك ،بل عليك أنت أن تقھرھا وتدفعھا
وتتسلط عليھا.
الموقع االلكتروني للكنيسةwww.rcckw.com:
االيميل االلكتروني للكنيسةmelkite@safatmail.com :

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

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد البشارة

