أخبار الرعية والبلد
تكريس األطفال في شهر أيار :اعتادت سيدات الرعية تكريس بناتهن عن طريق
ارتداء ثوب العذراء ،حيث ان ارتداء ثوب العذراء يعني تكريس الطفلة المنا مريم
العذراء كي تتمثل بفضائلها ،وال سيما إيمانها باهلل ومحبتها وتواضعها وتحظى
بحمايتها الوالدية.
العمادات  :األحـــد  9107/4/92تـــــم منـــح سر العمــــــاد المـــقدس للطفــــل
جورج ثائر جورج أبو دية في كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت.
الخميس  9107/5/3تم منح سر العماد المقدس للطفلة تالين أدهم إسبير جاسر في
كنيسة القديس جاورجيوس للروم االرثوذوكس في بيرزيت.

األكاليل
األحد  9107/4/92تــــم فـــي كنيسة الـــــروم األرثوذكس فـــي جفنــــا إكليل اآلنسة
يـــــارا موسى علوش على الشاب أنطون جابي كامل من جفنــــا – مبروك.
الوفيـــات :السبت  9107/4/97انتفل الـــــى رحمتــــه تعالى فـــي أمريكا السيد
سبيسر سليمان جاسر عــــن عمر ( ) 79سنة ،له الراحة األبدية ولذويه من بعده طول
العمر وحسن الصبر وعزاء اإليمان.

تهنئة بمناسبة التخرج
كاهن الرعية األب لويس حزبون والراهبات والفعاليات وكافة أبناء وبنات الرعية
يتقدمون بأطيب التهاني القلبية للدكتور حسام سالم كيلة وزوجته نجوى بمناسبة
تخرج إبنتهما اآلنسة روزي ( رزان حسام سالم كيلة ) مـــن جامعة با ري األمريكية
وحصولها على درجة البكالوريوس في " الطب الخاص بتشخيص ومعالجة أمراض
القدم والكاحل ) ،(Podiatric Medicineمتمنين لها مزيدا ً من التقدم والنجاح
لخدمة أهلها ومجتمعها ووطنها.
حفلة اول مناولة والتثبيت يوم االحد  9108/5/03تحتفل الرعية بحفلة اول مناولة
لطلبة الصف الرابع وحفلة التثبيت (سر الميرون) لطلبة الصف السادس تحت رعاية
المدبر الرسولي المطران بييرباتستا في تمام الساعة  01:05صباحا حيث أن الجميع
مدعوون لإلشتراك في فرحة أبنائنا وبناتنا.
تعداد السكان الفلسطينيون :يبلغ عدد الفلسطينيون في العالم نحو 09:5مليون في حين يوجد
بينهم  0.3مليون في غزة.
تعداد السكان في بيرزيت لعام  9118بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .9107
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النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 867

األحد السادس للفصح
9107/5/6

االحد للفصح السادس :محبة يسوع لنا ومحبتنا لبعضنا بعضا (يوحنا )08-2 :05
أ.د .لويس حزبون
يتمحور نص انجيل هذا االحد حول نقطتين :محبة المسيح لنا ومحبتنا لبعضنا البعض-:
كرس
 )0محبة المسيح لنا :المسيح ج ّ
سد هذا الحب .فبكونه إنسان ،عاش في حب بنوي مع هللاّ .
نفسه لالب (لوقا  ،)42 :9وعاش في جو من الصالة والشكر (مرقس  ،)0:35خاصة في تميم اإلرادة
االلهية (يوحنا  ،)4:34فكان في حالة االصغاء الدائم الى هللا (يوحنا  ،)31 :5االمر الذي يضمن له
صرح
استجابته دائما (يوحنا  .)49-40 :00وأحب تالميذه بمحبة تأسست على محبة االب لالبن كما ّ
" كما أَحَبني اآلب فكذلكَ أَحبَبت ُكم أَنا أَيضاً" (يوحنا  .)2 :05وجعل من تالميذه أحباءه ،وائتمنهم
س أيّد ُه .فَقَد
على أفكاره ،ورسالته من بعده "ال أَدعوكم َخدَما ً بعدَ اليَوم أألَن الخا أد َم ال يَعلَ ُم ما يَع َملُ َ
دَعَوت ُكم أَحأ بائي ألَنّأي أَطلَعت ُكم على كُ أ ّل ما سَمأ عت ُه مأن أَبي "(يوحنا  .)05 :05وأكثر من ذلك ،اختارهم،
وأوكل إليهم رسالة خاصة" لم ت َ ْختاروني أَنت ُم ،بل أَنا اختَرت ُكم وأَقمتُكُم ألتَذ َهبوا فَت ُثمأروا ويَبْقى
ث َ َم ُركم " (يوحنا  .)06 :05والى جانب المحبة افعمهم بالفرح " أليَكونَ بأكُم فَ َرحي فيَكونَ فَر ُحكم
تا ّما ً( ".يوحنا  .)00 :05إنه فرح المسيح نفسه يش ُّع في قلوب التالميذ على قدر ما يثبتون به
ويحفظون وصاياه .والمحبة والفرح يميزان وحدة التالميذ الروحية بمعلمهم اإللهي يسوع المسيح.
وأما بكونه إله ،فأتى يسوع ليعيش حبه في البشر وبينهم .جاء ليعطي حياته كلها ،ليس فقط لبعض
الخير
كان إألى آ َخر يَع َملُ
َ
أحبائه (يوحنا  ،)3 :00بل للجميع (مرقس  .)54 :01فكان "ي َمضى مأن َم ٍ
ئ جَمي َع الذي َن استَولى علَيهم إأبليس" (اعمال الرسل  ،)01:37عاش في تجرد تام (لوقا :2
بر ُ
وي ُ أ
 .) 57وقد اعتنى بالجميع ،وخاصة بالمنبوذين والخطأة (لوقا  .)51-36 :8واختار من يشاء لكي
يجعلهم تالميذه وأحباءه (يوحنا .)06-01 :05
 )9محبتنا لبعضنا البعض :محبّة ُ القريب ترتبط ارتبا ً
طا وثيقًا بمحبّة هللا (0يوحنا .)99-04: 3
محبتنا ليسوع تعني المحافظة التامة على وص أيّة المحبة األخوية "إأذا كُنت ُم تُحأ بُّونيَ ،حفأظت ُم َوصاياي"
(يوحنا  ،)05 :04ويعلق القديس أوغسطينوس عندما قال " :إذا كنت تريد أن تعرف إذا كان فيك
روح هللا ،فاسأل قلبك .فإذا كنت تحب أخاك فكن في اطمئنان ،ألنه ال محبة حقيقية إذا لم تتو ّ
طد في
صرح يوحنا الرسول
حب هللا ،لكنه في الواقع ،ال يحب أخاه فهو
ٌ
هللا "؛ اما من ادّعى أنه يُ ّ
كاذب كما ّ
ب أَخاه وهو يَراه ال
ب هللا)) وهو يُبغأضُ أَخاه كانَ كا أذبًا ألَن الذي ال يُحأ ُّ
" إأذا قا َل أَحَد(( :إأنّأي أُحأ ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
الو أصية التي أ َخذناها عنهَ :من أحَب هللاَ ف ْليُحأ ب أخاه أيضًا"
يَستَطي ُع أَن يُحأ ب هللاَ وهو ال يَراه .إألَيكُ ُم َ
وصيتي هي :أَحأ بُّوا بَعضُكم بَعضا ً كما أَحبَبت ُكم"
(0يوحنا  .)90-91 :4أن نمارس المحبّة األخويّة " أ
ق " (0يوحنا .)07: 3
(يوحنا  " ،)09: 05ال تَك ُْن َمحبت ُنا بأالكالم وال بأاللّأسان بل بالعَ َم أل وال َح ّ

للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول الى موقع ابونا للتعليم الكاثوليكي Abouna.org.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
ارةٌ َو َج َماعَةُ
ٌ
السؤال األول :ما معنى قول بطرس الرسول "أ ّما أنتُم فَإنّكُم ذ ُ أ ّرية ُمخت َ َ
ال َم أل أك الكَهنُوتأيةُ" ( 0بطرس .)2 :9
ارةٌ َو َج َماعَةُ ال َملأكأ الكَهنُوتأيةُ" هو مدي ُح قالَه يو ًما موسى في
الجواب" :أ ّما أنت ُم فَإنّكُم ذ ُ أ ّرية ٌ ُمخت َ َ
بطرس الرسولُ التاري َخ القديم ،ويرى فيه ً
ق
رمزا
ب العهد القديم .ويتذك ُر
يجب أن يُكم َل ويتحق َ
ُ
شع أ
ُ
ب التي آمنَتْ بالمسيح،
القديس
ب هللا الجديد .واآلنَ يقولُه
ق في الشعو أ
روحيًّا في شع أ
ُ
ُ
بطرس بح ّ ٍ
الذي وحدَ
الشعوب
محصورا في إسرائيل .يدعو بطرس هذه
الخالص الذي كانَ يو ًما
الشعوب في
َ
أ
َ
ً
ارةً" باإليمان ،أليُم أيّ َزهم عن الذين َرذَلُوا حج َر الزاويةأ ،فصاروا هم أنفسُهم مرذولأين.
"ذ ُ أ ّريةً ُمخت َ َ
بدم فادينا،
" ويُس ّمأيهم أيضًا "أ ّمةً ُمقَد َ
سةً َوشعبًا اقتَنَاهُ هللا" شَعبًا اقتَنَاهُ هللا" ( 0بطرس  ،)2 :9أ
بدم ال َح َم أل .ثم قالَ " :ج َماعَةُ ال َملأكأ الكَهنُوتأيةُ"،
شعب إسرائي َل يو ًما من
بينَما نجا
أي أ
َ
ُ
مصر وافتُد َ
الحقيقيَ :ملأكٌ يمن ُحهم ال ُملكَ  ،وكاه ٌن يُط أّه ُر
ألنّهم يت ّحدون بجس أد َمن هو المل ُك األعلى والكاه ُن
ُّ
قربوا هللأ دائ ًما قرابينَ سير ٍة
خطاياهم
بقربان دمأه كي يتذَكروا موضوعُ رجائأهم الملكوتَ الدائ َم ،ولأيُ أ ّ
أ
طاهرة.

السؤال الثاني :قد قام المسيح بجس ٍد ممجّد من بين األموات… هذه الحقيقة اإليمان ّية
تدفعنا للتساؤل حول كيف ّية قيامتنا نحن وما دور الجسد في هذه القيامة؟
الروح خالقها ولكنّها تبقى في حالة انتظار ات ّحادها ،من جديد ،بجسدها
الجواب :بعد الموت ،تالقي ّ
المم ّجد الّذي سيكون على مثال جسد المسيح المم ّجد ،وبالتالي سيقوم الجميع ،ك ّل بجسده الخاص
الذي له اآلن ،غير أنّ هذا الجسد سيتحول إلى جسد على صورة جسد المسيح الممجد ،من "جس ٍد
مادي" إلى "جسد روحاني" .أ ّما الكيفية التي بها تتم القيامة فتتخطى تصورنا وتفكيرنا .وال يمكن
ّ
ً
ً
الوصول إليها إال باإليمان .بيد أن اشتراكنا في االفخارستيا يعطينا منذ اآلن تذوقا مسبقا لتجلى
جسدنا بالمسيح" على أن يت ّم هذا االت ّحاد " بوجه نهائي "في اليوم األخير" أي "في نهاية العالم"
فقيامة األموات مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالمجيء الثاني للمسيح .وترجمة هذا الكالم عمليا ً تكون في
تقديس أجسادنا لتكون جاهزةً لالت ّحاد فمن أكل جسد المسيح ودمه لن يطاله الفناء إذ سيعاود
األبدي والمم ّجد ولكن يبقى علينا أن نؤمن! (كتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة-228 ،
الحياة بشكلها
ّ
.)0110

ت أُخرى كثيرة لم تُكت َ ْب
السؤال الثالث :ما معنى اآلية “وأتى يسوعُ أَما َم التالميذ بأآيا ٍ
ع هو المسي ُح ابنُ هللا ،و ألت َكونَ لَكم
ؤمنوا أبأَن يسو َ
في هذا ال أكتاب ،و أإنما كُ أت َبت هذه ألت ُ أ
اسمه " (يوحنا )30-31 :91؟
إأذا آ َمنت ُ ُم الحياة ُ أب أ
الجواب :يبيّن يوحنا البشير هدف االنجيل وهو االيمان بأنّ يسوع هو المسيح ابن هللا .فلقب
المسيح يضع يسوع في عالقة مع تاريخ الخالص .ولقب ابن هللا يُظهر عالقته الوحيدة مع اآلب
الذي أرسله .ونتيجة االيمان هي الحياة باسمه.
www.birzeitchurch.ps

Email: abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته من  9107/5/6إلى 9107/5/03
االحد  :9107/5/ 6االحد السادس للفصح القداس الساعة  01:05صباحا ً.
عماد الطفل عيسى أندريا جاسر الساعة  5:11مسا ًء.

االثنين  9107/5/8القداس الساعة  6:11مسا ًء .ذكرى وجدان الصليب المقدس.
تدريب طلبة اول مناولة والتثبيت لمدة أسبوع من الساعة  6:11-5:11مسا ًء.
الثالثاء  :9107/5/7صالة شهر ايار القداس الساعة 6:00مسا ًء.
رياضة روحية للكهنة في القدس الساعة  2:31صباحا ً.

اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:31مسا ًء مع األخت هنرييت.

االربعاء  :9107/5/2صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء .عيد اشعيا النبي.
الخميس  :9107/5/01صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
عيد صعود الرب.

اجتماع أخوية الوردية الساعة  5:11مسا ًء مع األخت هنرييت.

الجمعة  :9107/5/00صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مساء.

 01:11 - 2:11صباحاً.
تدريب طلبة اول مناولة مع األخت مريم الساعة

 01:11 - 2:11صباحاً.
تدريب طلبة التثبيت مع األخت ميــــرا الساعة

السبت  :9107/5/09صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
توزيع جوائز للمتسابقين على تصميم كنيسة روابي الساعة  01:11صباحاً.

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  8:11مسا ًء مع الشماس يزن واالخت مريم.

االحد  :9107/5/03االحد السابع للفصح :القداس االحتفالي الساعة  01:05صباحا ً.
احتفال اول مناول والتثبيت مع المدبر الرسولي المطران بييرباتستا الساعة 01:05

صباحاً.
حفلة تخريج طالب وطالبات التوجيهي فـــــي مــــــدرسة البطريركيـــة الالتينية في

بيرزيت  5:11مسا ًء.

شهر أيار شهر مريم العذراء

شهر أيار هو شهر إلكرام أمنا مريم العذراء حيث تدعو الكنيسة ابناءها يف هذا الشهر لتالوة السبحة الوردية
والتأمل يف اسرارها والرتانيم املرميية وطلبة العذراء ،وحتث اجليمي لتكريم أمنا مريم اليت رُفعت إىل السيماء
بنعيمة تفوق مجي املالئكة ومجي البشر كونها والدة االله الكلية القداسة ،وهلذه الغاية تكرمها الكنيسة
حبق بشعائر خاصة .جيب علينا التقدم من العذراء بكل ثقة ملتيمسني محايتها وشفاعتها يف كل احتياجاتنا.

