أخبار الرعية والبلد
الزائرون
الخميس  2102/3/22قدم من سان فرنسيسكو السيد جريس حربي سليمان جاسر.
الثالثاء  2102/3/27قدمت من روما الدكتورة مـي سـالم كيلـة سفيرة دولة فلسطين
في إيطاليا.
الخميس  2102 /3/22من هيــوستن  /تكساس السيد عيسى إبراهيـم قطاطـو .أهالً
وسهالً بهم بين أهلهم وفي بلدهم.
* رحلة أبناء رعية الى القدس في دورة الشعانين التقليدية ودرب الصليب- :
االحد  2102/3/22غادر أبنــاء وبنات الرعيـــــة في باصين بعد القداس مباشرة الى
القدس وبعد تناول وجبة الغداء في بيت ابونا إبراهيم في القدس وشرح االب لويس
حزبون جغرافية القدس واألماكن المقدسة فيها ثم شارك أبناء الرعية في تطواف
الشعانين من بيت فاجي الى كنيسة الصالحية وبعد التطواف قاموا بدرب الصليب في
شوارع القدس الى ان وصلوا كنيسة القيامة ثم شاهدوا استعراض المجموعات
الكشفية ثم بالتسوق خاصة في شراء كعك القدس.
* عماد سبت النور  :اعتاد المسيحيون عبر العصور ان يخصصوا يوم سبت النور
للعماد أطفالهم .لذا نهيب بالوالدين ان ال يحرموا أوالدهم او بناتهم نعمة ال ت ُقدّر وهي
ان يصيرا أبناء هلل بالتبني وأعضاء في الكنيسة ،وهياكل للروح القدس وذلك تلبية
والرو َح
ب واالب ِْن
لمذوا جَمي َع األ ُ َمم ،و َ
لرغبة المسيح " اذ َهبوا وت َ ِ
ُّ
ع ِ ّمدوهم ِباس ِْم اآل ِ
القُد ُس (متى .)01 :22
* تبادل التعازي للفاقدين :تفتح قاعة الالتين في بيرزيت أبوابها لتبادل العزاء للعائالت
الفاقدة تحت اشراف لجنة سيدات الرعية اللواتي يقدمن القهوة والرحمة وذلك الجمعة
العظيمة من الساعة  01:11صباحا لغاية الساعة  0:11ظهرا .علما ان سيتم زيارة
قبور موتانا الساعة  2:11صباحا .الراحة االبدية اعطهم يا رب ،والنور الدائم
فليضيء لهم.
* نشاط روحي لفئة الشبيبة الجامعية في زمن الصوم :الجمعة  2102/3/23ن ّ
ظمت
األمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين نشاطا روحيا لفئة الشبيبة الجامعية في
دير الالتين عابود بعنوان " فاصلة ،نقطة...سطر جديد "أستطيع كل شيء بذاك الذي
متنوعة وشيقة خاصة بالفئة الجامعية،
يقويني (فليبي  )13:4وتخلل النشاط فقرات
ّ
بهدف عيش مسيرة زمن الصوم األربعين وزيارات بيوت مسنين وأيتام وذوي
احتياجات خاصة ،وتقديم هدايا لهم.
* دورة للخطاب لعام  :2102كل يوم الخميس في ديوان الرعية –دير الالتين رام هللا
من الساعة  2-6مساء ،وتستمر الدورة حتى يوم الخميس .2102/4/ 26

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 763

أحــد الشعانين
2102/4/0

أحد الشعانين :موكب يسوع الى اورشليم من بيت فاجي (مرقس )00-0 :00
أ.د .لويس حزبون
يتمحور النص اإلنجيلي ((مرقس  )00-0 :00الشعانين وأهدافها:
 )0أحد الشعانين :كلمة "شعانين" باليونانية ( ὡσαννάاوصانا) مشتقة من كلمة عبرية
"هوشعنا" הֹושַׁ ע־נָא ،وهي مأخوذة مــن جذر سرياني ومعناهـــــــا "امنح الخالص"
(مزمور  .)22 :002ويقول التلمود أن هذا المزمور الذي كان ينطلق من أفواه الشعب ضمن
هتافهم وهم يهزون األغصان في أيديهم أثناء عيد المظال .وهي دعوة شعب متضايق يطلب
من ملكه أو إلهه أن يهرع إلى خالصه  .وأحد الشعانين هو االحد الذي يسبق الفصح عندما
دخل المسيح مدينة القدس .وهو أول يوم من األسبوع المقدس وآخر أسبوع في حياة المسيح
على األرض .دخل يسوع في موكب عظيم لم يكن قصد منه طلب مجد عالمي سلطة ،إنما هو
موكب روحي يمس حياتنا الداخلية وخالصنا األبدي.
 )2هدف أحد الشعانين- :
ا) دخل يسوع احتفاليا الى اورشليم لكي يدشّن "اسبوع اآلالم" :وفي هذا اليوم نبدأ مسيرة
آالم سيدنا يسوع المسيح التي قِ َّمت ُها يوم الجمعة العظيمة على الجلجلة ،ولكن نهايتها يوم
أحد الفصح والقيامة.
ب) دخل يسوع احتفاليا الى اورشليم لكي يُت ِ ّمم نبوءات االنبياء :اشعيا وزكريا .تو ّجه يسوع
الى اورشليم راكبا على أتان تأكيدا ً على انه المسيح الملك الوديع تحقيقا لنبوات اشعيا "قولوا
جرت ُه أَما َمه" (أشعيا  ،)00 :62ولتحقيق
ص ِك آ ٍ
ِآلبنَ ِة ِصهْيون :ه َُوذا َخال ُ
ت ه َُوذا جَزاؤُه معَه وأ ُ َ
ورشَليم ه َُوذا َم ِلكُكَ
نبوءة زكريا أيضا القائل "اِبت َ ِهجي ِجدّا ً يا ِبنتَ ِصهْيون وآهتِفي يا بنتَ أ ُ َ
آبن أتان" (زكريا .)2: 2
بارا ً ُم َخ ِلّصا ً َوضيعا ً را ِكبا ً على
آتِيا ً إِلَ ِ
حمار وعلى ج ٍ
يك ّ
ٍ
َحش ِ
ج) دخل يسوع احتفاليا ً الى اورشليم ايضا ليؤ ِ ّكد انه المسيح المنتظر :كانت الساعة تقترب.
ويجب ان يوضح يسوع االمر جليا اآلن .فإ َّما انه المسيح ،إ َّما ان تكون حياته قائمة على
الخطأ .فطريقة دخوله توضح انه المسيح المنتظر
د) دخل يسوع احتفاليا ً الى اورشليم ليملك بتواضعه على شعبه :تخلى عن مظاهر أبهة الملوك
(ارميا  )22/07ودخ َل اورشليم وديعًا متواضعًا كي يكون انتصاره بالتواضع والبساطة.
وصفة التواضع يمتاز بها المسيح الملك (اشعيا ،)0 :02ان يسوع لم يقبل في هذه األرض
تاجا االّ تاج الشوك (مرقس .)02-07 :02
ليقرب جسده
هـ ) دخل يسوع احتفاليا الى اورشليم ليفتتح العهد المسيحاني :دخل يسوع ِ ّ
ذبيحة على الصليب على جبل الجلجلة في اورشليم (عبرانيين.)37 :01

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
قائمة الوفيات من أهالي بيرزيت داخل البلدة وخارجها
إعتبارا من  2107/2/2ولغاية 2102 /2 / 20
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إســـم المتـــوفــــى
نصـرة بطــرس يوســف عـــــــــابد
هــانس فـان ناس
إبن السيدة ريمـا كامــل عرنكي
نـاصر يوسف إبـراهيم نــــــاصر
(أبو حــاتم)
ليلــى حنــــا ســــالـم شــاهين
زوجة السيد منصور داؤد شاهين
فيوليت سالمة عصفور شاهين
زوجة السيد جورج عازر شاهين
كـاترينـــــا الياس بطــرس جــاسر
فخـــري سعــــادة عبـد هللا سعـــــادة
سليمــــــــان زكــريــــا جـــاســـــــر
لينـدا سهيـل الناطــــور
ابنة السيدة سناء يعقوب صايج
نـديمـة جريس حنـــــا زيــادة
أدمـون نعــوم ســالمــة الحجـة
رامـــي نهـــاد نعـــوم الحجة
كـريم خليـل عبـــد هللا جـاسر
راغــــدة اليــاس ربيــــــع
زوجةالسيد موسى سليمــــان ربيــع
سلـوى إبراهيم عبد هللا سعادة
زوجة السيد اميــــل داؤد سعــادة
نــــــــايفـة عـــــــازر أيــــوب بـربار
زهـا سليمـان يعقـوب عـرنكـي
أرملة المرحوم عرنكي وديع عرنكي
تـريـز سمعــان ميخــائيل كليس
أرملة المرحوم يوسف خليل شحادة
مـايكـل رؤوف قسيــــس

برنامج االسبوع وفعالياته من  2102/4/0إلى 2102/4/2

تاريخ الوفـاة مكان الوفــاة العمـــر
2107/2/2
2107/2/7

بيرزيت
أمريـــكا

 21سنة
 43سنة

2107/2/2

أمريـــكا

 24سنة

2107/6/04

بيرزيت

 70سنة

2107/6/22

بيرزيت

 62سنة

2107/7/4
2107/2/2
2107/01/02
2107/01/31

أمريـــكا
بيرزيت
أمريـــكا
أمريـــكا

 37سنة
 72سنة
-- 42سنة

2107/00/4
2107/00/2
2107/00/23
2107/00/22
2107/02/4

ملجأ الطيبة
أمريـــكا
عمـــان
البرازيل
أمريـــكا

 21سنة
 24سنة
 23سنة
 72سنة
 61سنة

2107/02/01

أمريـــكا

 21سنة

2102/0/02
2102/0/02

بيرزيت
عمــان

 26سنة
 24سنة

2102/0/02

عمــان

 27سنة

2102/2/20

أمريـــكا

 22سنة

www.birzeitchurch.ps
موقع الرعية:
إيميل األب لويس abunalouis@latin.org.il :
فيسبوك األب لويس Facebook: louishazboun.com :

أحد الشعانين  :2102/4/ 0أحد الشعانين القداس الساعة  01:02صباحا ً.
مباركة سعف النخل قبل القداس في الكنيسة ثم تطواف األطفال وامهاتهم.
بعد القداس صالة مشتركة مع الروم واستعراض كشفي في ساحة الكنيسة.
حفلة خاصة للمعاقين الساعة  2:11مساءً.
االثنين العظيم  :2102/4/2القداس الساعة  6:11مسا ًء .قداس مع عظة.
الثالثاء العظيمة  :2102/4/3القداس الساعة  6:11مسا ًء .قداس مع عظة.
االربعاء العظيمة - :2102/4/4
 2:11صباحا ً رتبة مسحة المرضى لكبار السن ومناولتهم في بيت المسنين.
 4:11حفلة لألطفال بمشاركة جمعية سيدات بيرزيت والكشاف وبيت الحجر والشبيبة
الطالبة المسيحية وشبيبة الروم.
 2:11مسا ًء تحضير عمادات لسبت النور مع الوالدين واالشابين.
 7:11مسا ًء صالة الفرض (المراثي) يليه القداس مع العظة.
 2:31مسا ًء فلم آالم السيد المسيح(الرجاء احضار ورد جناز المسيح يوم الخميس)
خميس األسرار - :2102/4/2
 2:11صباحا ً رتبة مسحة المرضى لكبار السن ومناولتهم في البيوت.
 7:11مسا ًء صالة الفرض(المراثي) يليه القداس عشاء الرب.
غسل االرجل للجنة عائالت العمل الرعوي.
 2:11مساء ساعة سجود بإشراف الجوقة واالخويات والشبيبة والفعاليات.
الجمعة العظيمة  2:11 :2102/4/6صباحا ً :زيارة مدافن موتانا المؤمنين.
 0:11- 01:11بعد الظهر :عزاء للعائالت الفاقدة في قاعة ديرالالتين بإشراف لجنة
السيدات اللواتي يقدمن القهوة والرحمة.
 02:11ظهرا ً :رياضة درب الصليب.
 7:11مسا ًء :صالة الفرض (المراثي) ثم االحتفال بآالم الرب وجناز المسيح.
حامالت الطيب بنات اول مناولة والتثبيت.
سبت النور  2:11 :2102/4/7مسا ًء استقبال النور مع الكشاف لدى دوار الناطور.
 2:11مسا ًء قداس احتفالي للعشية الفصحية -عمادات خالل االحتفال.
أحد الفصح المجيد  :2102/4/2القداس االحتفالي الساعة  01:31ويليه تبادل التهاني.

تهاني عيد الفصح المجيد
يتمنى كاهن الرعية والكهنة المعاونون وراهبات الوردية لكم والى جميع افراد
عائلتكم .عيد فصح ملؤه سالم حياته ورجاء آالمه المقدسة وفرح قيامته المجيدة.

