أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :الخميس  2102/3/22قدم من سان فرنسيسكو السيد عصام نقوال قسيس
برفقة زوجته هيام حنا فرحات .الخميس  :2102/4/02قدم من هيوستن  /تكساس
السيد أسامة فؤاد عرنكي – أهالً وسهالً بهم بين أهلهم وفي بلدهم.
*المغادرون  /الخميس  :2102/4/5غــــادر بيرزيت الـــــــى داالس  /تكساس السيد
عيسى إبراهيم قطاطو ،كمـــــــا غــــادرت فــــــي نفس اليـــــوم الى المانيا اآلنسة
بيتـرا يوسف زيادة .الجمعة  2102/4/03غادر الى كاليفورنيا السيد نـادر توفيق كيلة.
رافقتهم السالمة جميعاً.
*المواليد /الخميس ُ :2102/4/5رزق السيد نــــا صر سهيــــل نصــر وزوجتــــه
ريمي رشماوي بمولودهما الجديد أسمياه " ليوناردو" – مبروك ونتمنى له ان ينمو
في السن والفهم والحكمة والنعمة والحظوة عند هللا والناس.
*العمادات الجمعة  2102/4/03نالت الطفلة راسيل رامز عيسى حنانيا نعمة العماد
المقدس في كنيسة العذراء سلطانة السالم.
*الوفيات :األربعاء  2102/4/4انتقل الى رحمته تعالي في القدس المثلث الرحمات
البطريرك مار اغناطيوس بطرس الثامن عبد االحد ،بطريرك السريان الكاثوليك.
رحمه هللا وأسكنه في ملكوته السماوي .وليكن ذكره مؤبدا.
* تأسيس لجنة العائالت للعمل الرعوي :خميس األسرار  2102/4/5تأسست لجنة
مكونة من  01عائالت من اجل
العائالت في رعية بيرزيت للعمل الرعوي العائلي ال ّ
القيام بلقاءات تتناول مواضيع مختلفة ،ك العالقة مع الشريك ،والعالقة مع االبناء
والعالقة مع اآلخرين ومناقشة الصعاب واألزمات التي تواجهها العائالت المسيحية
على امـل ان تصبح هذه اللجنة بمثابة حركة رسولية لعائالت رعية بيرزيت.
*معايدة األخوة المسلمون :السبت  2102/4/04تم ّتبادل تهاني عيد الفصح المجيد
وعيد االسراء والمعراج بين ابناء بلدة بيرزيت المسلمون والمسيحيون في قاعة الروم
األرثوذكس في بيرزيت.
* دورة للخطاب لعام  :2102كل يوم خميس في ديوان رعية دير الالتين  /رام هللا من
الساعة  2-6مساء ،وتستمر الدورة حتى يوم الخميس .2102/4/ 26
تواريخ هامة- :
الثالثاء  2102/5/0عيد القديس يوسف العامل وعيد العمال العالمي.
الخميس  :2102/5/01عيد الصعود.
االحد  :2102/5/03حفلة اول مناولة والتثبيت بإشراف المدبر الرسولي.
االحد  :2102/5/21عيد العنصرة.
الخميس 2102/7/5خطوبة الشاب سمير هاني متى عبد هللا على اآلنسة كارول غسان.
الجمعة  2102/ 7/05-6مهرجان الروزنا في بيرزيت.
االحد  2102/7/22اكليل الشاب ركان عصام ربيع على االنسة مجد حنا جاسر.
االحد  2102/2/01إكليل تامر جريس عابد على اآلنسة حلوة ميخائيل حنانيا.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 765

األحد الثاني للفصح
2102/4/05

األحد الثاني للفصح :أحد الرحمة اإللهية
أ.د .لويس حزبون
تحتفل الكنيسة المقدسة بعيد الرحمة اإللهية في اول أحد بعد القيامة المجيدة .ومن هنا نطرح األسئلة
التالية- :

السؤال األول  :لماذا تحتفل الكنيسة في أحد األول بعد الفصح بعيد الرحمة اإللهية؟
الجواب  :تحتفل الكنيسة المقدسة بعيد الرحمة اإللهية في اول أحد بعد القيامة المجيدة ،وذلك تلبية
لرغبة السيد السميح التي أعلنها للقديسة فوستين حيث قال "أرغب في ان يُعين اول أحد بعد عيد
الفصح عيدا ُ لرحمتي .إني أرغب في ان يُقام احتفال كبي ٌر في األحد الذي يلي "عيد الفصح" .إن عيد
الرحمة فاض من قلبي لتعزية العالم أجمع" .في هذا اليوم يَعد يسوع النفوس بالحصول على نعم
كبيرة حيث قال للراهبة فوستين  " :يا ابنتي ،كلّمي العالم أجمع عن رحمتي الالمحدود .أرغب ان
تكون أبواب رحمتي مفتوحة ،واسكب فيضا من النعم على النفوس التي تقترب من نبع رحمتي ،وكل
نفس تتقدّم من سر االعتراف وتتناول جسدي تنال غفرانا ً كامال لخطاياها وعفوا من عقابها".

السؤال الثاني :ما هي الراهبة ماريا فوستين رسولة الرحمة اإللهية؟
الجواب :ولدت فوستين في بولونيا عام  0115وابرزت نذورها الرهبانية في جمعية "سيدة
الرحمة" .اختارها الرب لتكون رسالة رحمته في العالم ،فانعم عليه بظهورات والتي من خاللها طلب
من العالم الثقة الكبيرة برحمته الالمتناهية وتخصيص االحد الثاني للفصح لالحتفال بعيد الرحمة
اإللهية وأعلنها البابا يوحنا بوس الثاني قديسة في .2111/4/31

السؤال الثالث :كيف ظهر يسوع لألخت ماريا فوستين الراهبة؟
الجواب :في  0130/2/2ظهر يسوع لألخت فوستين :رأيت يسوع مرتديا ردا ً أبيض ،يده اليمنى
مرفوعة تبارك ويده اليسرى تالمس رداءه ،على صدره م جهة القلب ،ومن فتحة قلبه يسطع
شعاعان ،األول أحمر والثاني أبيض .ثم قال لي أن ارسم بما ترين ،وضعي عليها الكتابة التالية "
تكرم هذه الصوة بأنها في كنيستك أوال ومن ثم في العالم
يسوع ،أنا أثق بك" ،إني ارغب في ان ّ
اجمع".

السؤال الرابع :ما هو تفسير صورة يسوع الرحيم كما رأتها األخت فوستين؟
الجواب :الشعاعان هما الدم والماء :الشعاع األبيض يرمز الى الماء الذي يُط ِّّهر النفوس ،والشعاع

األحمر يرمز الى الدم الذي هو حياة النفوس .هذان الشعاعان فاضا من أعماق رحمتي لما ُ
طعن
بحربة قلبي المنازع على الصليب" .هما يحميان النفوس من غضب اآلب ،طوبى للذي يهتدي
بنورهما الن يد هللا العادل لن تطاله ،وأن الجنس البشري لن ينال الخالص إذ لم يلتجئ الى رحمة
قلبي الالمحدودة.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
الرو َح القُد ُس
السؤال األول :من هو الروح القدس في قول المسيح لتالميذه " ُخذوا ُّ
(يوحنا )22 :21؟
ح القُد ُس" يشير الى روح هللا ،االقنوم الثالث في الثالوث .وقد س ِّّمي روحا ،ألنّه
"الرو َ
الجواب:
ُّ
مبدع الحياة ،ود ُعي قدوساً ،الن من ضمن عمله تقديس المؤمنين ،أذ يحيي المائتين بالخطايا
واآلثام ويقدسهم ويُط ِّّهرهم ،وهكذا يؤهلهم لتمجيد هللا والتمتع به الى االبد كما اختبره بولس
ع المسيح قد حَر َرتْني مِّن شَريعَ ِّة ال َخطيئ َ ِّة
َب الحَياةَ في يسو َ
الرسول "شَريعةَ ال ُّروحِّ الذي يَه ُ
وال َموت" (رومة  .)2 :2فالروح القدس هو قوة الخالص لغفران الخطايا والذي يُمكّن التالميذ من
ق ِّمنَ
سلُه إِّلَيكُم مِّن لَد ُِّن اآلب ُرو ُ
ق ال ُمنبَثِّ ُ
ان يشهدوا للمسيحَ " :متى جا َء ال ُم َؤيِّّد ُ الذي أُر ِّ
ح ال َح ّ ِّ
اآلب ف ُهو يَش َهد ُ لي وأَنت ُم أَيضا ً تَشهَدون ألَنكُم َمعي ُمنذ ُ البَدْء" (يوحنا  .)27-26 :05وكان هذا
العطاء الخاص للتالميذ لالمتالء من الروح القدس عربون ِّل َما سيختبره المؤمنون في يوم العنصرة
(اعمال الرسل .)2

السؤال الثاني :ما معنى قول يسوع لتالميذه " َمن َ
غفَرتُم لَهم َخطاياهم تُغفَ ُر لَهم،
سكُ علَيهم"(يوحنا )23 :21؟
سكتُم
عليهم الغُ ْفران يُم َ
و َمن أَم َ
ِّ
الجواب :تشير عبارة " َمن َ
غفَرت ُم لَهم َخطاياهم ت ُغفَ ُر لَهم " الى سلطان غفران الخطايا الذي
منحه المسيح القائم من الموت الى كنيسته .لقد كسب لها بدمه ووهبها بواسطة روحه القدوس،
سلطانا يغفر الخطايا بواسطة كهنته .فمن يغفر هو هللا وحده ،ولكن إذا قلنا الكاهن يغفر فهذا يعنى
أن الروح القدس الساكن في الكاهن هو الذي يغفر أو يُمسك الخطايا ،ويو ِّ ّ
ضح القديس أمبروسيوس
هذا االمر " انظروا أن الخطايا ت ُغفر بالروح القدس ،أما البشر فيستخدمون خدمتهم لغفران
الخطايا ،إنهم ال يغفرون الخطايا باسمهم بل باسم اآلب واالبن والروح القدس؛ فالخدمة من جانب
العلي" .فالكاهن يغفر الخطيئة بالروح القدس او يمسكها .ويُعلق
اإلنسان والعطية من سلطان
ّ
أمرا يمكننا أن نعطيه ألنفسنا ،ألن المغفرة ت ُطلب من آخر
البابا فرنسيس "ليست مغفرة خطايانا ً
ونحن في االعتراف نطلب المغفرة من يسوع ،مغفرة خطايانا ليست ثمرة جهودنا ،إنما هي عطيّة
الرحمة والنّعمة المتدفّق من قلب المسيح المصلوب والقائم
الروح القدس الذي يمأل من فيض ّ
من ّ
من الموت ،ولذا على الكاهن أن ال يسئ استخدام هذا السلطان ،حيث يمارسه حسب هواه ،إنما
بحسب الروح القدس الذي يستمد منه السلطان ويخضع له" .فالكاهن في سر االعتراف ال يمثّل
المسيح فقط وإنما يمثّل أيضًا الجماعة بأسرها (الكنيسة) التي تجد نفسها في ضعف ك ّل فر ٍد من
أفرادها ،تصغي إلى توبته وتتصالح معه ،تش ّجعه وترافقه في مسيرة التوبة والنضوج اإلنساني
والمسيحي .باالعتراف يغمرنا أهلل ويفرح بعودتنا كما فرح االب في ابنه الضال (لوقا -00 :05
.)32

Email: www.birzeitchurch.ps
abunalouis@latin.org.il
 facebook: louishazbounفيسبوك الرعية

برنامج االسبوع وفعالياته من  2102/4/05إلى 2102/4/22
األحد  :2102/4/ 05األحد الثاني للفصح القداس الساعة  01:05صباحا ً.
 أحد الرحمة االلهية.
 وفد الماني (عدد  )25بإشراف االب Leonard
 رحلة الرعية الى حيفا لطلعة العذراء في حيفا
االثنين  2102/4/06القداس الساعة  6:11مساء
 ذكرى وفاة االب دومينكو فاليو على عمر  15سنة
الثالثاء  :2102/4/07القداس الساعة  6:31صباحا
 يوم األسير الفلسطيني
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:31مسا ًء مع األخت هنرييت
االربعاء  :2102/4/02القداس الساعة  6:11مساء.
الخميس  :2102/4/01القداس الساعة  6:11مساء.
 ذكرى وفاة االب الفرد عطية على عمر  60سنة.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:31مسا ًء مع األخت هنرييت
الجمعة  :2102/4/21القداس الساعة  6:11مسا ء
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف  (4مع األخت مريم الساعة 01:11- 1:11
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )6مع األخت ميرا الساعة 01:11- 1:11
 رحلة األخوية المريمية الى الناصرة.
السبت  :2102/4/20القداس الساعة  :6مساء
 اجتماع الشبيبة االعدادية  4:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:11مسا ًء مع االخت مريم
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  6:11مسا ًء مع الشماس يزن واالخت مريم
األحد  :2102/4/22االحد الثالث للفصح القداس االحتفالي الساعة 01:05

رحلة للمشاركة دورة حيفا التقليدية
األحد  :2012/4/05اإلنطالق 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.

