أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :األربعاء  8102/3/82قدمت من كاليفورنيا السيدة إيناس جورج عبد هللا
زوجة السيد عماد حنا شحادة صايج .الخميس  8102/3/82قدم من سيدني  /استراليا
السيد نادر جورج غانم برفقة زوجته فينيسا وإبنهما لويس .أهالً وسهالً بهم بين أهلهم
وفي بلدهم.
*الوفيات  .8102/4/4انتقل الى رحمته تعالى في عمان المهندس موسى سليم ناصر
(أبو طارق) عن عمر يناهز ( )21سنة ،الراحة األبدية اعطه يارب والنور الدائم
فيضيء له.
معايدة االخوة المسلمين :السبت  8102/4/04يتم تبادل تهاني عيد الفصح المجيد
وعيد االسراء والمعراج بين ابناء بلدة بيرزيت المسلمين والمسيحيين يوم السبت
القادم في تمام الساعة  4:31في قاعة الروم األرثوذكس في بيرزيت.
* زيارة وفد إيطالي من تورينو 8102/3/82 :زار وفد إيطالي بإشراف االب بولو
رعية بيرزيت وأقاموا الصالة الخاصة من اجل السالم في العالم ،ثم تجولوا في متاحف
الدير والبلدة القديمة بما فيها البيوت القديمة ومؤسسة النيزك للعلوم واالتصاالت
وانتهت الزيارة بوجبة غداء فلسطينية.
* دورة للخطاب لعام  :8102كل يوم خميس في ديوان الرعية –دير الالتين رام هللا
من الساعة  2-6مساء ،وتستمر الدورة حتى يوم الخميس .8102/4/ 86
تواريخ هامة
الجمعة  8102/4/03عيد االسراء والمعراج (التقويم الهجري)
الثالثاء  8102/4/07يوم األسير الفلسطيني
الثالثاء  8102/5/0عيد القديس يوسف العامل وعيد العمال العالمي.
الخميس  :8102/5/01عيد الصعود
االحد :8102/5/03حفلة اول مناولة والتثبيت بإشراف المدبر الرسولي بييربتيستا.
االثنين  8102/5/05بداية شهر رمضان.
االحد  :8102/5/81عيد العنصرة
الخميس  8102/7/5خطوبة الشاب سمير متى عبد هللا على اآلنسة كارول غسان
الجمعة  8102/ 7/05-6مهرجان الروزانا في بيرزيت
االحد  8102/7/88اكليل الشاب ركان عصام ربيع على االنسة مجد حنا جاسر
السبت  8102/2/02خطبة الشاب سيمون جاسر على اآلنسة نورما صايج
االحد  8102/2/02إكليل تامر جريس عابد على اآلنسة حلوة مخائيل حنانيا
Email: abunalouis@latin.org.il
www.birzeitchurch.ps

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 764

أحــد الفصــح
8102/4/2

أحد الفصح :المسيح قام .حقا ً قام!
عيد الفصح هو عيد األعياد ،هو يوم الرب وهو انتصار المسيح ،انتصار الحياة على الموت،
انتصار النور على الظلمة ،انتصار الرجاء على الياس .قيامة المسيح هي أساس إيماننا .فهو
يطرح علينا سؤالين :لماذا قام المسيح وما هي دالالتها في حياتنا اليومية؟  )0لماذا قام
المسيح؟
قام المسيح ليملك:
ب نَحْ يا ،وإِذا ُمتْنا
"فما ِمن أ َ َح ٍد ِمنَّا يَحْ يا ِلنَ ْفسِه وما ِمن أَح ٍد يَموتُ ِلنَ ْفسِه8 ،ف ِإذا َحيِينا ف ِل َّ
لر ِ
ب
ب نَموتَ :
لرب . 9فقَد ماتَ ال َمسي ُح وعاد َ إِلى الحَياة ِليَكونَ َر َّ
سوا ٌء َح ِيينا أَم ُمتْنا ف ِإنَّنا ِل َّ
ف ِل َّ
لر ِ
ت واألَحْ ياء"(رومة )2-07 :04
األَموا ِ
قام المسيح لنقوم معه:
َ
َ
ُ
ين األمواتِ
"فدُفِنَّا َمعَه في َموتِه بِال َمع ُمو ِديَّ ِة ِلنَحْ يا نَحنُ أيضًا حَياةً جَديدة كما أقي َم ال َمسي ُح ِمن بَ ِ
ِب َمجْ ِد اآلب؟ "(رومة )4 :6
قام المسيح لنحيا:
سيَحْ يا "(يوحنا )5 :00
فقا َل يسوع ل َم ْرتا " أَنا ال ِقيامةُ والحَياة َمن آ َمنَ بيَ ،وإن ماتَ  ،ف َ
قام المسيح لنملك معه:
صبَرنا َملَكنا َمعَه " ( 8طيموتاوس )08 :8
" ِإذا َ
قام المسيح لنكون معه في المجد:
ُ
مور الَّتي في العُلى ح ُ
س عن
َيث المسي ُح قد َجلَ َ
" فأ َ َّما وقد قُمت ُم مع المسيح ،فاسعَوا إلى األ ِ
مين هللا . 2اِر َ
مور الَّتي في األَرض3 ،ألَنَّكم قد ُمتُّم
مور الَّتي في العُلى ،ال في األ ُ ِ
غبوا في األ ُ ِ
يَ ِ
ظه ََر المسي ُح الَّذي هو حَيات ُكم ،ت َ َ
وحَيات ُكم ُمحتَ ِجبةٌ م َع المسيحِ في هللا . 4ف ِإذا َ
ظ َهرونَ أَنت ُم
أَيضًا ِعندَئِ ٍذ معَه في ال َمجْ د" (قولسي )4-0 :3
ما هي داللة القيامة في حياتنا اليومية؟
ترتبط القيامة بحياتنا اليومية :شجرة الخرذل تعيش حالة القيامة بعد ان كانت بذرة مدفونة
في باطن األرض (لوقا  ،)02 :03والصوص الخارج من البيضة يعيش حالة قيامة .ولهذا
نوزع البيض ذكرى لعيد قيامة المسيح .يدعونا يسوع في عيد الفصح ان نُميت الخطيئة في
ِ
البر والقداسة.
نفوسنا ونقوم معه في حياة ِ

عيد فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى كلمة الفصح؟
إن كلمة (فصح) عبرانية األصل ַה ֶּפסַח ،وهي تفيد معنى العبور :أي عبور بني اسرائيل
البحر االحمر من مصر (أرض العبودية) الى فلسطين (أرض الميعاد) ثم أطلقت على عيد
اليهود السنوي الذي فيه يحتفي بذكرى ذلك العبور كما يحتفون بذكرى الحمل الذي يذبح
ويؤكل فيه .ويستغرق هذا العيد سبعة ايام كاملة  .واما في الديانة المسيحية فيحتفل
المسيحيون في عيد الفصح بذكرى قيامة المسيح المجيدة ،ألن الفصح اليهودي لم يكن في
الواقع سوى رمز للقيامة المجيدة ،التي كانت عبورا ً من الموت الى الحياة ومن األرض
الى السماء .ويصطلح المسيحيون على القول (بالفصح المقدس) تمييزا ً له عن الفصح
اليهودي الذي يدعى الفصح فقط او عيد الفطير او الفصح الناموسي .ويُطلق على عيد
الفصح أيضا العيد الكبير تمييزا ً له عن العيد الصغير أي يوم ذكرى ميالد المسيح بالجسد.
يهيئها الكاهن في سبت النور؟
السؤال الثاني :ما هي رموز الشمعة الفصحية التي ِ
الجواب :الشمعة ترمز الى المسيح ،وما يحفر الكاهن فيها من عالمات ،تشير الى ان
المسيح هو ملك األزمنة والدهور .إذ يحفر الكاهن فيها صليبا ،ويحفر فوق الصليب الحرف
اليوناني الفا ( )Αوتحت الصليب حرف اليوناني اوميغا ( )Ωأي يسوع البداية والنهاية،
كما يحفر الكاهن أعداد السنة بين ذراعي الصليب ( )8102بحيث يكون العدد االول من
السنة رمز األزمنة ،والعدد الثاني رمز الدهور ،والعدد الثالث رمز المجد والعزة ،والعدد
الرابع رمز دهر الدهور .ا َّما حبات البخور الخمس على شكل مسامير التي يغرزها الكاهن
في الشمعة الفصحية فترمز الى جروحات المسيح الخمسة .اما نور الشمعة فيرمز الى
المسيح الناهض ممجدا ً الذي يبدِد ظلمات قلوبنا.
السؤال الثالث :ما هو رمز األرنب في عيد الفصح؟
الجواب :االرنب -لما له القدرة على التوالد -هو رمز للخصوبة والحياة الجديدة في عيد
الفصح .وأصل هذا التقليد يعود المهاجرين األلمان الذين استقروا في والية بنسلفانيا في
أمريكا عام  0711؛ ثم انتشر هذا التقليد في جميع أنحاء الواليات المتحدة  .ثم توسع هذا
التقليد ليشمل الشوكوالتة وغيرها من أنواع الحلوى والهدايا.
السؤال الرابع :ما هو رمز بيض عيد الفصح؟
الجواب :البيض رمز قديم لحياة جديدة ،واما بيض عيد الفصح فيُمثل ظهور يسوع من
القبر والقيامة .وقد اعتبر البعض البيض رمزا للحجر التي ُوضع على باب قبر يسوع التي
تتدحرج بعيدا ،مما أدى إلى قيامته .ثم توسع هذا التقليد ليشمل بيض الشوكوالتة وا َّما
تزيين البيض لعيد الفصح هو تقليد يعود إلى القرن الثالث عشر .وإحدى التفسيرات هذه
العادة هو أن البيض غذاء ممنوع في زمن الصوم الكبير ،فتزيينه يشير الى انتهاء فترة
التوبة والصوم ،وتناول طعام عيد الفصح.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8102/4/2إلى 8102/4/05
االحد  :8102/4/ 2أحد الفصح القداس الساعة  01:31صباحا
 تبادل التهاني الفصحية بعد القداس مباشرة مع ضيافة لجنة السيدات
االثنين  8102/4/2القداس الساعة  6:11مساء
 ذكرى تلميذي عمواس
الثالثاء  :8102/4/01القداس الساعة  6:11مساء.
االربعاء  :8102/4/00القداس الساعة  6:11مساء.
الخميس  :8102/4/08القداس الساعة  6:11مساء.
الجمعة  :8102/4/03القداس الساعة  6:11مسا ء
 عماد الطفلة راسيل رامز عيسى حنانيا الساعة  4:11مساء.
 ذكرى االسراء والمعراج
السبت  :8102/4/04القداس الساعة  :6مساء
 معايدة مع االخوة المسلمين في قاعة الروم األرثوذكس في تمام الساعة  4:31مساء.
االحد  :8102/4/05االحد الجديد القداس االحتفالي الساعة 01:05
 أحد الرحمة االلهية
 طلعة العذراء في حيفا
 خطوبة الشاب نعيم منير حنونة على اآلنسة ليزا ماهر شحادة في قاعة البروتستانت
الساعة  5:11مساء

رحلة للمشاركة دورة حيفا التقليدية
االحد  :8012/4/05االنطالق من دير الالتين في تمام الساعة  7:31ثم الفطور في محطة
االنتعاش وزيارة كنيسة المحرقة المكرمة لمار الياس النبي ثم زيارة القرى الدرزية ،ثم مزار
ستيال مارس في جبل الكرمل ،الغذاء على متنزه شاطئ حيفا ونختتم في المشاركة في الدورة
التقليدية تكريما لسيدة مريم العذراء سيدة الكرمل في تمام الساعة  4:11مساء التسجيل لدى
السكرتارية مع الدفع لضمان المقعد.

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.

فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun

