أخبار الرعية والبلد
*العائدون :الخميس  8102/5/01عادت من دبي السيدة ليلى دبابنة زيادة برفقة ابنتها
حنان – حمدا ً هلل على سالمتهما.
*المواليد الخميس ُ :8702/5/07رزق السيد سري عصام عودة وزوجته روسينا الياس
صايج المقيمان في بيت ساحور بمولودهما البكر أسمياه " تيـم" .
األحد ُ :8702/5/01رزق السيد إبراهيم ناجي علوش وزوجته نسرين عصام الصغير
بمولودهما البكر أسمياه " نـاجي" – مبروك ونتمنى لهما ان ينموا في السن والحكمة والنعمة
عند هللا والناس.
*"مريم أم الكنيسة" عيد مريمي جديد نحتفل به بداية هذا العام االثنين األول بعد عيد
العنصرة :أدخل قداسة البابا فرنسيس هذا العيد في التقويم العالمي للكنيسة الكاثوليكية في
مرسوم في  8702/1/00بمناسبة مرور  067عاما ً على ظهورات السيدة العذراء في مدينة
لورد .هذا االحتفال يعزز التعبّد المريمي تحت لقب "مريم أ ّم الكنيسة" لتشجيع إنماء اإلحساس
بمجرد والدة الس ّيدة البتول للمسيح الرأس حيث
بأمومة مريم الروحية .انها ام الكنيسة
ّ
وحواء الجديدة أ ّم آدم الجديد .وقد أعلن السيّد المسيح لوالدته
أصبحت أيضًا أ ّم األعضاء
ّ
ال ّ
طهور على الجلجلة " :أَيَّتها ال َمرأَة ،هذا ابنُك " (يوحنّا  )86 :01قاصدًا يوحنّا الت ّلميذ
الحبيب .وهكذا أعطى والدته المحبوبة المحبّة أمومة روحانيّة وأعطى البابا بولس السادس
اسم "مريم أم الكنيسة" لمريم العذراء خالل المجمع الفاتيكاني الثاني ،يا أم الكنيسة صلي
ألجلنا.
*تهنئة للدكتور فيصل كامل عرنكي- :
كاهن الرعية األب لويس حزبون والراهبات والفعاليات وكافة أبناء وبنات الرعية،
يتقدمون من الدكتور فيصل كامل عرنكي باطيب التهاني بمناسبة إنتخابه عضوا في اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً عن جبهة التحرير العربية ،متمنين له مزيدا ً من
التوفيق والنجاح لخدمة شعبه ووطنه.

*تهنئة للدكتور حسام سالم كيلة وزوجته نجوى- :
كاهن الرعية األب لويس حزبون والراهبات والفعاليـــات وكافة أبنـــــاء وبنات الرعية
يتقدمون من الد كتور حسام سالم كيلة وزوجته نجوى بأطيب التهاني القلبية بمناسبة تخرج
إبنتهما ليان حسام كيلة وحصولها على درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية ،كما يتقدمون
بالتهاني إلبنتهما جنين حسام كيلة بمناسبة تخرجها في التوجيهي األمريكي.

*تهنئة للسيد خليل سليمان عصفور وزوجته عفاف- :
كاهن الرعية األب لويس حزبون والراهبات والفعاليـــات وكافة أبنـــــاء وبنات الرعية
يتقدمون مـــن السيد خليل سليمان عصفور وزوجته عفاف بأطيب التهانــــــي القلبية
بمناسبة تخرج إبنتهما " ديمـا " من جامعة بندكتين االمريكية وحصولها على درجة
الباكالوريوس في المبادىء التربوية ،.مبروك ونتمنى لها مزيدا ً من التقدم والنجاح لخدمة
شعبها ووطنها.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 777

أحد العنصرة
8702/5/87

أحد العنصرة :مهمة الروح القدس وحلوله يوم العنصرة (يوحنا 87-86 :05؛ )06
أ.د .لويس حزبون
يتمحور انجيل العنصرة حول مهمة الروح القدس :المؤيد وروح الحق.
 )0ال ُم َؤيّد ُ :عندما يعلن يسوع مجيء الروح القدس يُسميه ال ُم َؤيّد ُ وباللغة اليونانية الباراقليط
ّ
المعزي .وتحمل كلمة "المؤيد" أيضا في طياتها عمل العون
( ،)παράκλητοςاي المحامي او
والتشجيع والتعزية والدفاع .ومهمة المؤيد مو ّجهة نحو القضايا الكبرى :الخطيئة والبر والدينونة.
انه يؤيدنا ،حيث أنه يبكت على خطيئة وبر ودينونة.
أ) يخزي العالم على الخطيئة  :ان قوة الروح القدس تفضح الخطيئة وتكشف طبيعتها الحقيقية
في صورة عدم إيمان كما ورد في الكتاب "أ َ َّما على ال َخطيئ َة فَألَنَّهم ال يُؤمنونَ بي" (يوحنا .)1 :05
الروح القدس يبكت اإلنسان على خطاياه ،بقصد ان يعطى المعونة والغفران للخاطئ ليتخلص من
خطيته (رومة  )86 :2ويجعله في شركة مع المسيح.
َ
َ
ب
ب) يخزي العلم على البر :يبكت الروح القدس االنسان على البر " .وأ َّما على الب ّر فألنّي ذاه ٌ
إلى اآلب" (يوحنا  .)07 :05فالمسيح فضح بر اليهود الكاذب ،إذ صلبوه ،وفضح فساد القانون
الروماني ،إذ حكم عليه بالموت ظلماً .فمن ناحية ،يبكت الروح القدس المؤمن على عدم وجود بر
في حياته أو بشعوره بالبر الذاتي ،ومن ناحية أخرى يُثبّت مؤمن في المسيح ،ويُثبّت حياة المسيح
فيه ،فيكون قادرا أن يعمل أعمال البر.
سيّدَ هـــــذا العالَم قد دين" (يوحنا
ج) يخزي العلم على الدينونة" :أ َ َّما علـــــى الدَّينونة فَألَ َّن َ
َب ال َخطيئ َة
)00: 05؛ الروح القدس يبكت الناس أنهم رفضوا الخالص وأطاعوا الشيطان "من ارتَك َ
كانَ من إبْليس ( 0يوحنا  ،)2 :1ومن يرفض الخالص يظل عبدا ً للشيطان (يوحنا  .)13 :2ومن
المؤكد أن هللا سيدين كل من ظل تابعا للشيطان (رؤية )87 :01؛ أ َّما المؤمنين فصاروا مبررين مجانا ً
بنعمة الفداء " وب ُ ّرروا َم َّجانًا بنع َمته ،ب ُحكم الفداء الَّذي ت َ َّم في ال َمسيح يَسوع "(رومة .)83 :1
والروح يدين من يزال يعتذر بأن الخطيئة أقوى منه .والدينونة على إبليس كانت نتيجة طبيعية
لظهور بر المسيح.
 )8روح الحق  :يشير هذا اللقب "روح الحق" الى عمل التعليم واإلنارة والتذكير والتحرير الذي
يقوم به الروح .ومع روح الحق ال سبيل الى الخوف والتخبط والضالل .فروح الحق يرشد التالميذ
االب بإعالن عمله
ق كُلّه (يوحنا  01 :05ويشهد إلتمام قصد هللا في المستقبل ،ويُمجد
الى إلى ال َح ّ
َ
سر اهمية االعمال والحوادث
(يوحنا  .)05-03 :05ان الروح القدس ال يتكلم عن نفسه .انه يعلن ويُف ّ
واقوال السيد المسيح كي يكونوا تالميذ المسيح على استعداد للمواجهة حتى االستشهاد كراهية العالم
وبغضه .إن الروح القدس سيخبرهم بالمستقبل .اي بطبيعة إرساليتهم ،وبالمقاومة التي سيوجهونها
وبالنتيجة النهائية لجهودهم" .

لمزيد من التفاصيل Abouna.org.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى مواهب الروح القدس؟
الجواب  :يحدد القديس توما األكويني

مواهب الروح القدس بقوله:
ُهيء اإلنسان التباع الهامات الروح القدس" .فهي
"إنها كماالت ت ّ
استعدادات تقوية تميل بالنفس إلى اإلصغاء إلي الهامات الروح والعمل بها.

السؤال الثاني :ما هي مواهب الروح القدس؟
الحكمة-:
وهي،
سبع
القدس
الروح
مواهب
الجواب:
تساعد اإلنسان على معرفة األمور اإللهية والتعمق فيها واستساغتها؛ والفهم :تساعد االنسان
على أدراك الكتب المقدّسة والتعمق في حقائق اإليمان .والمشورة ،تساعد االنسان على معرفة ما
يجب علينا عمله بحسب مشيئة هللا وت ُجنّب االخطار الروحية؛ والقوة تساعد اإلنسان على العمل
بمشيئة هللا ومجابهة الشدائد واحتمال المحن والمصائب والمصائب؛ والعلم ،تساعد االنسان على
معرفة هللا هللا وذواتنا على أكمل وجه والتقوى ،تساعد االنسان على اتمام وصايا هللا والمشورات
االنجيلية؛ ومخافة هللا تساعد االنسان على الخوف من إهانة هللا بالخطيئة.

السؤال الثالث :كيف نشأت التقوى لمريم العذراء في شهر أيار؟
الجواب :نشر االب اليسوعي االيطالي “التوميا" تقوى خاصة اكراما للسيدة البتول في
شهر األزهار والربيع .وع َّمم البابا بيوس السابع هذه الممارسة التقوية في أثناء حبريته
بين سنوات  1800وحتى  . 0281ويالحظ المرء بصراحة انتعاش العبادة هلل والحياة
المسيحية لدى الشعوب والرعايا التي تكرم السيدة العذراء مريم تتمي ًما لنبوتها الخالدة":
وف ت ُ َهنّئ ُني بَعد َ اليَوم جَمي ُع األَجيال" (لوقا .)32 :0
َ
س َ
َ
َّ
َّ
السؤال الرابع :لماذا اليهود ال يتلفظون باسم هللا " أظهَرتُ اس َمكَ للناس الذينَ َو َهبت َ ُهم لي
من بَين العالَم" (يوحنا )6 :07
الجواب :إسم هللا المذكور في التوراة وفي العهد القديم هو بالعبري יְהוָה .بالرغم من كتابة
االسم في التوراة العبرية إال أنه يحرم على اليهود ذكر لفظ هذه الكلمة فيتم استبدالها ب بلفظة
אֲ דֹנָי (أذوناي) أو االسم השֵׁ ם (هاشم) بالعبرية  .ويسمح لرئيس الكهنة بنطقها أثناء قراءته
للتوراة في يوم الغفران فقط وذلك أثناء تواجده في قدس االقداس .فكان اليهود ال يستعملون هذا
لفظة هللا لخوفهم من أن يدنسوه فيتعرضوا لعقاب هللا.

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

برنامج االسبوع وفعالياته من  8702/5/87إلى 8702/5/87
االحد  :8702/5/ 87أحد العنصرة القداس الساعة  07:05صباحاًً.
 يُخصص ريع لمة صينية يوم االحد للصندوق الرعوي للبطريركية.
 بث تصوير التلفزيون الفلسطيني عن قداس اول مناولة والتثبيت.
 توزيع الجوائز على مسابقة حضور القداديس يوم األحد.
االثنين  8702/5/80صالة شهر ايار القداس الساعة  6:77مسا ًء.
 عيد القديسة هيالنة ،والدة قسطنطين.
الثالثاء  :8702/5/88صالة شهر ايار القداس الساعة 6:00مسا ًء.
 لقاء الكهنة بخصوص لجنة العائالت الرعوية الساعة  07:77صباحاً.
 إجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  3:17مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :8702/5/81صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 زيارة وفد امريكي
الخميس  :8702/5/83صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 عيد مريم العذراء معونة النصارى.
 تخريج الروضة الساعة  08:77ظهراً.
 إجتماع أخوية الوردية الساعة  5:77مسا ًء مع األخت هنرييت.
الجمعة  :8702/5/85صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 محاضرة في جامعة بيت لحم من الساعة  00:77لغاية  0:77ظهراً.
 إكليل الشاب خليل حنا رنتيسي على االنسة دياال جوزيف عبد هللا الساعة  6:77مسا ًء في كنيسة
الروم األرثوذكس في رام هللا.
السبت  :8702/5/86صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 عيد القديس فيلبس نيري.
 إجتماع الشبيبة االعدادية  3:77مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.
 إجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  3:77مسا ًء مع االخت مريم.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:77مسا ًء مع الشماس يزن واالخت مريم.
االحد  :8702/5/87أحد الثالوث االقدس :القداس االحتفالي الساعة  07:05صباحا ً.

شهر أيار شهر مريم العذراء
شهر أيار هو شهر إلكرام أمنا مريم العذراء .وتدعو الكنيسة ابناءها في هذا الشهر أيار
ُّ
وتحث
لتالوة السبحة الوردية والتأمل في اسرارها وترانيم المريمية وطلبة العذراء،
الجميع لتكريم أمنا مريم التي ُرفعت بنعمة تفوق جميع المالئكة وجميع البشر كونها والدة
االله الكلية القداسة .لذلك تكرمها الكنيسة بحق بشعائر خاصة.

