أخبار الرعية والبلد
الوفيات الجمعة  : 1122/2/21انتقلت الى رحمته تعالى في بيرزيت المرحومة
نايفة عازر بربار عن عمر يناهز  28عاما وتقبل التعازي في قاعة دير الالتين
ولمدة ثالثة أيام السبت واألحد واالثنين من الساعة  0:11حتى  2:11مساء وسيقام
القداس وجنار الثالث والتاسع يوم االثنين الموافق  1122/2/21الساعة 0:11
بعد الظهر في كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت .لها الراحة االبدية
ولذويها من بعدها طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
*زيارة المدبر الرسولي بيير باتيستا الى رعية بيرزيت :الجمعة  1122/2/1قام
المدبر الرسولي بزيارة أولية للتعرف على فعاليات رعية بيرزيت  ،وكانت اللقاء
بمثابة جلسة مناقشات ودية مع رؤساء ومسؤولي فعاليات الرعية المختلفة وهم-:
كاهن الرعية وراهبات الوردية -جمعية مار منصور -لجنة االسكان  -لجنة تطوير
المقبرة -جمعية السيدات -األخوية المريمية-مركز المسنين –الجوقة -المسؤولين
عن الشبيبة الجامعية والعالمة-المسؤولين عن الشبيبة الثانوية واالعدادية-
المسؤولين عن البراعم .
جائزة ألجمل شجرة الميالد :يستمر التصويت الى يوم الجمعة  1122/2/21ختام
المصوتين لها
األعياد الميالدية بعيد الغطاس الشرقي تحصل على أكبر عدد من
ِّ
من خالل فيسبوك الرعية.Facebook: Louis Hazboun .
* باب التبرعات لتطوير المقبرة مفتوح للسيدات مع السيدة فيفيان حداد وللرجال
مع السيد ماهر موسى ابودية.
* رزنامة السالم والخير التي تزين كل بيت مسيحي متوفرة في مكتب الرعية
للحصول على رزنامتك يمكنك اإلتصال على هاتف الدير رقم .1221280 /
* صالة للعائلة المسيحية
فقر
ايتها العــائلة الناصرة المقدسة ،التي عشت عيشة صامتة ،وعاني ِّ
ت من ٍ
واضطهاد وتهجير ،ساعدي عائالتنا لتقوم بأمانة بمسؤولياتها اليومية ،وتتحمل
ت اآلخرين ،وتُتِّم بفرح إرادة
بإيمان
متاعب الحياة ومشقاتها وتهت َم بسخاء بحاجا ِّ
َ
هللا .أعضدي عائالتنا في مسيرة القداسة ،لتكونَ خميرة َ حب ووحدة وأمانة في
قلب العالم .آميـن.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 752

األحد الثاني للسنة
2018/1/12

االحد الثاني للسنة :شهادة يوحنا المعمدان والتالميذ االولين ليسوع (يوحنا )55 :1
أ.د لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم (يوحنا  )22-55 :1حول شهادة يوحنا المعمدان ليسوع ،حمل هللا الذي
يُمثل ثالثة معاني وردت في الكتاب المقدس- :
 )1عبد هللا المتألم (اشعيا  )7 :55يرمز حمل هللا اوالً الى عبد هللا المتألم .عندما كان إرميا
ق إِلى الذَّبْح" (إرميا
ليف يُسا ُ
النبي يعاني اضطهاد أعدائه ،أخذ يشبه نفسه "كنتُ أَنا َك َح َم ٍل أ َ ٍ
 .)11 :11وطبَّق اشعيا النبي هذه الصورة فيما بعد على عبد الرب الذي ،إذ كان مزمعا ً أن
صامت َ ٍة أَما َم الَّذينَ
ْح كنَع َج ٍة
يموت ليكفر عن خطايا شعبه ،بقوله "ك َح َم ٍل سي َ
ِ
ق إِلى الذَّب ِ
يَ ُج ُّزونَها ولم يَفتَحْ فاهُ " (اشعيا  .)7 :55وينبئ هذا النص على أحسن وجه عن مصير
ق إِلى الذَّبح
سي َ
روف ِ
المسيح ،على نحو ما قام فيلبّس بتفسيره إلى خصي ملكة الحبش "ك َخ ٍ
ف
وك َح َم ٍل
صام ٍ
ِ
ت بَينَ يَدَي َمن يَ ُج ُّزه هكذا ال يَفت َ ُح فاه .في ذُ ِلّه أُل ِغ َي ال ُحك ُم عَليه .ترى َمن ي َ ِص ُ
ذُ ِ ّريَّته؟ "(أعمال  .)55-55 :8وحيث هذا النص يُبين تواضع العبد وخضوعه ،يرجع متى
صامتا ً " أمام المجلس
ع
اإلنجيلي إلى هذا النص عندما يوضَّح موقف المسيح " َظ َّل يسو ُ
ِ
(متى  ،)25 :22وأنه "لَم يُ ِج ْب بيالطس بِشَيء "(يوحنّا .)1 :11
 )2حمل الفصح ( 1بطرس  :)11 :1يرمز "حمل هللا " أيضا الى حمل الفصح .عندما قرر
هللا أن يخلص شعبه األسير لدى المصريين ،أمر العبرانيين بأن تذبح كل أسرة منهم حمالً
صحيحاً ،ذكراً ،حوليا ً (خروج .)5 :12حيث إنه بفضل دم حمل الفصح قد افتدى هللا العبرانيين
من عبودية مصر ،فأمكنهم أن يصبحوا " َمملَكةً ِمنَ ال َك َهنَة وأ ُ َّمةً ُمقَدَّسة" (خروج .)2 :11
إن التقليد المسيحي قد رأى في المسيح "حمل الفصح الحقيقي "إن المسيح هو الحمل (يوحنّا
 )21 :1الصحيح (خروج  ،)5 :12أي بال عيب وال دنس (عبرانيين  )12 :1الذي يفدي
ع ِلمت ُم أَنَّكم لم ت ُفتَدَوا بِالفاني ِمنَ ال ِف َّ
ض ِة أَو
صرح بطرس الرسول "قَد َ
البشر بثمن دمه كما ّ
َيب
سيرتِك ُم
ِ
الباطلَ ِة الَّتي َو ِرثت ُموها عن آبائِكم ،بل ِبد ٍَم كريم ،د َِم ال َح َم ِل الَّذي ال ع َ
الذَّ َهب ِمن َ
فيه وال دَنَس ،د َِم المسيح" ( 1بطرس .)11-18 :1
ج) حمل المنتصر (رؤيا  :)12 :7يرمز حمل هللا أخيرا الى حمل السماوي المنتصر الذي يتقلَّد
قدرة لدى ارتفاعه الى السماء .إن المسيح حمل هللا في موته الفدائي ،ولكنه في نفس الوقت
حرر بانتصاره شعب هللا ،أسير قوات الشر كما جاء في وصف صاحب الرؤيا "ها قد
أسد ّ
ُ
َ
ُ
َ
داو"( .رؤيا  ،)5 :5وإذ هو يُشارك هللا حاليا ً في عرشه
س ِ
سدُ ِمن ِ
ب األ َ
غل َ َ
بط يَهوذا ،ذ َّريَّة ُ
(رؤيا  )1 :22ها هوذا قد تقلد سلطة إلهية .فهو الذي يُن ِف ّذ أحكام هللا ضد الكفار () )1 :2
قوات الشر المتحالفة ،وينصّبه
وهو الذي يقود الحرب "اإلسكاتولوجية (االخروية) ضدّ ّ
ب و َم ِلكُ ال ُملوك" (رؤيا .)12 :17
نصره ليكون" َر ُّ
ب األ َ ْربا ِ

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :من هم أصحاب اليوبيل الفضي والذهبي لعائالت بيرزيت لعام 2018؟
الجواب :أحد عرس قانا الجليل 2018/1/12 :يُقام احتفال باليوبيل الفضي والذهبي
للعائالت في بيرزيت ،وهي- :

* اصحاب اليوبيل الذهبي ( )50عاما هم- :
 ) 1السيد عودة سليمان مسلم & المرحومة فايلت عودة شاهين (.)1128/2/2
 )2السيد فهد إبراهيم صايج & فيوليت عزيز صايج (.)1128/2/12
 )5السيد تادرس توما حنانيا & المرحومة سهام أنطون حنانيا (.)1128/1/1
 )2المرحوم ذياب داود أبوديه& السيدة وجيهة بطرس نافع (.)1128/1/21
 )5المرحوم ُمرعب داود أبوديه & السيدة فيروز يعقوب أبو دية (.)1128/5/12

*اصحاب اليوبيل الفضي ( )25عاما هم- :
 ) 2السيد حسام ماجد سعادة& السيدة سناء سامي سعادة (.)1115/5/25
صراف (.)1115/7/15
 )2السيد رؤوف إبراهيم علّوش & السيدة مها إبراهيم ّ
 )5السيد داود منصور شاهين & السيدة سميال حنا شاهين (.)1115/8/8
 )2السيد رومل نعيم مسلم & السيدة نانسي نبيل فرح (.)1115/8/15
 )5السيد عطاهلل اندريا جاسر & السيدة رنا هاني مسلم (.)1115/1/12
ندعو لألحياء منهم سنين مديدة بالصحة واألمانة والسعادة.
ولجميع المتوفين منهم ان ينعموا في مقر السعادة والنور والسالم.
السؤال الثاني :ما هي مساحة وعدد السكان فلسطين؟
الجواب :مساحة فلسطين :ست آالف ومئتان وعشرون كم)2220( ²
عدد سكان فلسطين :أربع ماليين وستمئة واثنان وثمانون ألف وأربعمئة وسبع وستون
نسمة (2282227
السؤال الثاني :ما هي مساحة وعدد السكان إسرائيل؟
الجواب :مساحة اسرائيل :عشرون ألف وسبعمئة وسبعون كم(20770( ²
و عدد سكان اسرائيل :ثماني ماليين وخمسمئة وسبع وعشرون ألف وأربعمئة نسمة
()8527200
لإلتصال مع كاهن الرعيـة- :

هاتف الديـر / 2810752 :جوال رقم0512212571 :
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 2018/1/21-12
االحد  :2018/1/ 12االحد الثاني للسنة :عرس قانا الجليل – القداس 10؛ 15صباحاً.
 االحتفال باليوبيل الفضي ( 25سنة) واليوبيل الذهبي ( 50سنة) لعائالتنا مع تصوير
التلفزيون الفلسطيني.
 ذكرى االب إسكندر مكانيو اول كاهن مقيم في بيرزيت (.)1828
االثنين  2018/1/15قداس وجنار الثالث والتاسع لراحة نفس المرحومة نايفة عازر بربار
الساعة  2:00مسا ًء.
الثالثاء  :2018/1/12القداس الساعة  5:00مسا ًء.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة 4:30مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :2018/1/17القداس الساعة  5:00مسا ًء.
 عيد انطونيوس الكبير (امطانس).
الخميس  2018/1/18القدس الساعة  5:00مسا ًء.
 بدء اسبوع الصالة من اجل وحدة المسيحيين وشعاره "لكي يؤمن العالم".
 اجتماع براعم مدرسة االحد من الساعة  5:50– 2:00مساء مع األخت ميرا.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  2:50مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  2018/1/11القداس الساعة  5:00مسا ًء.
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف (4مع األخت مريم الساعة  10:00- 1:00صباحاً.
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )2مع األخت مـــــيرا الساعة  10:00- 1:00صباحاً.
 اجتماع لجنة المقبرة الساعة  2:00مسا ًء.
 آخر يوم لتصفية المسابقة ألجمل شجرة الميالد.
السبت  :2018/1/20القداس الساعة  5:00مسا ًء عيد القديس افتيموس.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  2:00مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  2:00مسا ًء لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  2:00مسا ًء
مع األخت ميرا واالخت مريم.
االحد  2018/1/21االحد الثالث للسنة :القداس  15 :10صباحا.

زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس يبدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت ليبارك بيوتكم وأفراد عائالتكم بالماء
المقدس وتكريسها حسب الحارات .من يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء االتصال
مسبقا بكاهن الرعية على هاتف الدير رقم  .2810752في وقت التكريس حاولوا ان تجمعوا
أفراد عائالتكم للصالة ،وتذكروا ان البيت هو بمثابة الكنيسة الصغرى وله قدسيته.

