أخبار الرعية والبلد
*الزائرون السبت  3117/13/32قدم من عمـــــان لزيارة األهـــل قـــــي بيرزيت السيد
حنـــــا شحــادة صـايج .السبت  :3117/13/21قــــــــــــدم مــــــــــن نيويـــــورك السيد
فـادي منيــر زهــران – أهالً وسهالً بهما بين أهلهما وفي بلدهما.
العائدون األحد  3117/13/32عــــــاد الـــــى بيرزيـــــت مـــــن كاليفورنيــــا الدكتــــــور
ليث حسيب كيلة  -حمدا ً هلل على سالمته.
المغادرون :الثالثاء 3112 /1/3غــادر الــــى كاليفورنيا السيد عبد هللا رمزي عبد هللا داؤود
بعد أن أمضى عطلة عيد الميالد المجيد بين األهل واألقارب في بيرزيت – رافقته السالمة.
ُ
خطوبات الخميس  :3117/13/32ت َّمت ُخطوبة اآلنسة هبـة ناصر أمين شاهين على الشاب
جورج خنوف مـــن رام هللا .الجمعــة  3117/13/32تمــــت ُخطــوبة الشاب خالد سليمان
عزيز صايج علــــى اآلنسة تـــاال شارلي طواشة من رام هللا .مبروك للخ ّ
طـاب وعقبال الفرحة
الكبرى.
عمــاد السبت  3112/1/6تم في كنيسة العذراء سلطانة السالم منح سر العماد المقدس
للطفل يوسف نصر منصور شاهين – مبروك.
*احصائيات الرعية لعام 3117
 العمادات :بلغ عدد األطفال الذين نالوا سر المعمودية ) 21 ( :طفل. المناولة األولى :بلغ عدد الطلبة الذين تقدّموا للمناولة األولى (  ) 13طالب وطالبة. التثبيت :بلغ عدد الطلبة الذين نالوا سر التثبيت (الميرون) ) 12 ( :طالب وطالبة. الزواجات :بلغ عدد الزواجات ثمانية. الوفيات " بلغ عدد الذين توفوا (  ) 32شخص ،ومنهم ثمانية أشخاص توفوا داخل بيرزيت.للمتبرعات لتطوير المقبرة- :
* شكر خاص
ّ
 )1السيد توفيق كيلة :دها ن بوابة المقبرة.
 )3السيد سعادة سعادة :شراء بربيج ماء.
 )2السيد وليم هاني عبد هللا :شتل ورد.
تبرع بالحجر.
 )2السيد نعوم بربارَّ :
 )5السيد الفي قسيس :رش األعشاب النامية في المقبرة.

* المشاريع التي تم إنجازها عـام 3117
 .1إضافة ساعة ماء للمقبرة.
 .3ترميم وادخال تحسينات على المقبرة.
 .2طراشة ودهان مسرح الرعية.
 .2طراشة ودهان مركز الفعاليات.
* رزنامة السالم والخير التي ّ
تزين كل بيت مسيحي متوفرة في مكتب الرعية للحصول على
رزنامتك يمكنك اإلتصال على هاتف الدير رقم .3211722

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 751

االحد األول للسنة
3112/1/7

االحد األول للسنة :عيد عماد الرب )مرقس)11-7 :1
أ .د .لويس حزبون
ُ
حيث تميّز عماد
يسلط إنجيل االحد األضواء على ميزة عماد يسوع على يد يوحنا المعمدان
يسوع على يد يوحنا المعمدان ،من خالل ثالثة اختبارات ،وهي- :
شقّ" فإنه
س َموات تَنشَقّ " :عندما يقول الكتاب المقدس " تَن َ
االختبار األول" :رأَى ال َّ
يعني بذلك ان هنالك عالمة على انه باإلمكان رؤية األمور السماوية (يوحنا  .)12-13 :2ل َّما
انشقت السماوات عند عماد السيد المسيح ،إنما تحقق ذلك ألجلنا ،صارت أبوابها مفتوحة
أمامنا ،وأصبحت حياتنا الداخلية مفتوحة يسكنها رب السماء! كما يقول القديس كيرلس:
فاقترب اإلنسان من المالئكة المقدسين" .ويعلق القديس ايرونيموس
"انفتحت السماوات
َ
ق" .تعبير "رأى" يد ّل على أنّ اآلخرين لم يروا :نحن أنفسنا الموجودين
س َموات تَن َ
ش ّ
"رأَى ال َّ
اآلن في هذا المكان ،نرى السماوات مفتوحة أو مغلقة ،وفقًا إليماننا .حيث ان اإليمان الكلّ ّي
يرى السماوات مفتوحة ،ولكنّ اإليمان الّذي يشكّ يراها مغلَقة".
ح يَنز ُل علَيه كَأَنَّهُ حَمامةَ" الحمامة كانت ظاهرة للعيان (لوقا
االختبار الثاني :رأى
"الرو َ
ُّ
ف (كطائر) على َوجه
 .)33 :2وهذه الصورة تربطنا بما جاء في سفر التكوين
"ورو ُ
ح هللا يُر ُّ
ُ
سا
رفرف على مياه األردن ليقيم منا نحن األموات جسدًا حيًا مقد ً
المياه" ( .)3 :1ها هو يُ
ُ
للرأس القدوس النازل في مياه األردن .يهب اآلن اآلب روحه مجدّدا لالبن ،لنحصل نحن به
على الروح .ويقول القديس كيرلس" :ح ّل أوالً على المسيح الذي قبل الروح القدس ال من
أجل نفسه بل من أجلنا نحن البشر ،ألننا به وفيه ننال "نعمة على نعمة" (يوحنا .)16 :1
سماء كأَنَّه
الرو َ
ح يَنز ُل منَ ال َّ
((رأَيتُ ُّ
اما في انجيل يوحنا نجد هذه العبارة " شَهدَ يو َحنَّا قالَ :
"يستقر ،أي ال يعود يرحل.
حَما َمة فيَستَق ُّر علَيه"(يوحنا  .)23 :1ويعلق القديس ايرونيموس
ّ
واستقر؛ بينما على البشر ،ينزل لكنّه ال يستق ّر.
الروح القدس
ّ
الرب يسوع المسيح ،نزل ُّ
على ّ
الروح القدس علينا عندما نبغض أخانا أو تكون لدينا
في الواقع ،هل فعالً نأمل أن
يستقر ُّ
ّ
أفكار سيّئة؟ ".
االختبار الثالث "سمع صوت اآلب يشهد لالبن" (مرقس  .)11 :1منذ بداية الحياة
العلنية ،أعلن أآلب ان يسوع هو ابنه الحبيب "أَنتَ ابن َي الحَبيب ،عَنكَ َرضيت .جاء الصوت
من السماء ليؤكد أن يسوع هو كلمة هللا ،االبن الوحيد الذي صار خادما ً لتحقيق رسالة
الخالص .جاء هذا الصوت من أجلنا نحن حتى ندرك أننا فيه ننعم بسرور اآلب السماوي
ونُحسب أبناء له .في هذا يقول القديس كيرلس" :المسيح هو حقًا ابن هللا الوحيد ،وإذ صار
شبيها ً لنا أعلنت بنوته ال من أجل نفسه ،ألنه كان وال يزال وسيبقى االبن ،لكن هذه البنوة
أُعلنت من أجلنا نحن البشر الذين صرنا أبناء هللا ،ألن المسيح بكرنا وسندنا" .فإذا كانَ أ َ َحد ٌ
ق جَديد .قد زالت األَشيا ُء القَديمة وها قد جا َءت أشيا ُء جَديدة3( ".
في المسيح ،فإنَّه َخ ْل ٌ
قورنتس Abouna.org .)17 :5

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :من هم أصحاب اليوبيل الفضي والذهبي لعائالت بيرزيت لعام 3112؟
الجواب :أحد عرس قانا الجليل 3112/1/12 :يُقام احتفال باليوبيل الفضي والذهبي
للعائالت في بيرزيت ،وهي- :

* اصحاب اليوبيل الذهبي ( )51عاما هم- :
 ) 1السيد عودة سليمان مسلم & المرحومة فايلت عودة شاهين (.)1262/3/2
 )3السيد فهد إبراهيم صايج & فيوليت عزيز صايج (.)1262/3/13
 )2السيد تادرس توما حنانيا & المرحومة سهام أنطون حنانيا (.)1262/2/1
 )2المرحوم ذياب داود أبوديه& السيدة وجيهة بطرس نافع (.)1262/2/32
 )5المرحوم ُمرعب داود أبوديه & السيدة فيروز يعقوب أبو دية (.)1262/2/16

*اصحاب اليوبيل الفضي ( )35عاما هم- :
 ) 1السيد حسام ماجد سعادة& السيدة سناء سامي سعادة (.)1222/5/32
صراف (.)1222/7/12
 )3السيد رؤوف إبراهيم علّوش & السيدة مها إبراهيم ّ
 )2السيد داود منصور شاهين & السيدة سميال حنا شاهين (.)1222/2/2
 )2السيد رومل نعيم مسلم & السيدة نانسي نبيل فرح (.)1222/2/15
 )5السيد عطاهلل اندريا جاسر & السيدة رنا هاني مسلم (.)1222/2/13
ندعو لألحياء منهم سنين مديدة بالصحة واألمانة والسعادة.
ولجميع المتوفين منهم ان ينعموا في مقر السعادة والنور والسالم.

السؤال الثاني :ما معنى بطالن زواج؟
السر”،
الجواب :إنّ الكنيسة ،عبر إعالن البطالن ،تعلن أنّ "الزواج" لم يحصل بمعنى “ ّ

على الرغم من المراسيم ،لحظة تبادل الوعود .ألن الشروط لم تكتمل لحظة المراسم ،لكي
السر" .إنّ أسقف
السر” ،والنتيجة أ ّن البطالن في هذا المعنى يعود بسبب "غياب
ّ
يت ّم “ ّ
األبرشية هو القاضي الشخصي والوحيد في محاكمة قصيرة لبطالن زواج ما" وعدم
اإلكتفاء بالتوقيع على ال ُحكم الصادر ،هذا ما ذكّر به البابا فرنسيس بتاريخ 3117/11/35
في ندوة تابعة لمحكمة الروتا الرومانية ،أو محكمة االستئناف لقضايا الزواج.

لإلتصال بكاهن الرعية - :
هاتف الديـر / 3211722 :جوال رقم1523323271 :
موقع إنترنت الرعية www.birzeitchurch.ps :
موقع األب لويس حزبون على الفيسبوكFacebook : Louis Hazboun :
البريد األلكتروني الخاص بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته 3112/1/12-7
االحد  :1018/1/ 7أحد عماد الرب :القداس الساعة  11:15صباحا ً.
 لنعطي أطفالنا حقهم في المعمودية لنيل عطية االيمان والروح القدس.
االثنين  3112/1/2القداس الساعة  5:11مسا ًء.
الثالثاء  :3112/1/9القداس الساعة  5:11مسا ًء.
 إجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة 4:30مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :1018/1/10القداس الساعة  5:11مسا ًء.
الخميس  1018/1/11القدس الساعة  50::مسا ًء عيد القديس ثاودوسيوس.
 إجتماع براعم مدرسة األحد من الساعة  5:21– 2:11مسا ًء مع األخت ميرا.
 إجتماع أخوية الوردية الساعة  2:21مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  1018/1/11القداس الساعة  5:11مسا ًء.
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف (4مع األخت مريم الساعة  11:11- 2:11صباحاً.
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )6مع األخت ميرا الساعة  11:11- 2:11صباحاً.
 إجتماع لجنة المقبرة الساعة  6:11مسا ًء.

السبت  :1018/1/11القداس الساعة  0:00مساء.
 إجتماع الشبيبة االعدادية  2:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 إجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  2:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت مريم.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  6:11مسا ًء مع األخت ميرا واالخت مريم.
االحد  1018/1/11االحد الثاني للسنة :عرس قانا الجليل.
 اإلحتفال باليوبيل الفضي ( 35سنة) واليوبيل الذهبي ( 51سنة) لعائالتنا.
زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس يبدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت ليبارك بيتك وأفراد عائلتك بالماء
المقدس وتكريسها بحسب االحياء .من يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء
االتصال مسبقا بكاهن الرعية على هاتف الدير رقم  .1810711في وقت التكريس حاول
ان تجمع أفراد عائلتك للصالة ،وتذكر ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته.
*جائزة ألجمل شجرة الميالد :بمناسبة عيد الميالد ورأس السنة الجديدة سيقدِّم كاهن
المصوتين لها من
الرعية جائزة قيمة ألجمل شجرة عيد ميالد تحصل على أكبر عدد من
ِّ
خالل فيسبوك الرعية .Facebook: Louis Hazboun .ويستمر التصويت الى يوم
الجمعة  1017/1/19ختام األعياد الميالدية بعيد الغطاس الشرقي.

