أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :الجمعة  8152/6/51قدم من كندا السيد ماجد عبد هللا سعادة برفقة زوجته
فيوليت.
اإلثنين  :8152/6/81قدم من نيويورك السيد جورج حنا يوسف زيادة برفقة زوجته اماندا
وإبنتيهما زهرة وتسنيم.
األربعاء  8152/6/87قـــــدم من كناتيكت الشاب مرسيل عماد عزيز مسلم برفقة شقيقيه
بشار ومايكل – أهالً وسهالً بالجميع بين أهلهم.
*المغادرون :اإلثنين  8152/6/81غادر الى كاليفورنيا السيد صليبا يعقوب جاسر
الثالثاء  8152/6/86غادرت بيرزيت إلى نيويورك الطالبة لــــين رؤوف عـــلوش بـــــرفقة
الطالبة ماريا سامر صايج بدعوة من السيدة سميرة يعقوب قسيس وذلك لحضور مؤتمر
بيرزيت الرابع عشر الــــــذي سيعقد في  Long Island – New Yorkفي الفترة ما
بين  8152/7/4ولغاية - 8152/7/2رافقتهما السالمة.
*المواليد :األحد ُ 8152/6/84رزق السيد رائد سليم سعد وزوجته لبنى حنا جاسر
بمولودتهما البكر أسمياها " " ميـال " – مبروك ونتمنى لها أن تنمو في السن والنعمة
والحكمة والفهم والحظوة عند هللا والناس.
*سيامة الكهنوتية الخميس  8152/6/82تمت السيامة للشماسين االنجيليين أكرم نائل
مشربش وخالد هاني قموه الذين خدما في بيرزيت في مركز سيدة السالم في عمان.
*خطوبة الجمعة  :8152/6/82الشاب رؤوف سالمة متى على اآلنسة داليا هاني نصّار في
قاعة كنيسة الروم الكاثوليك في رام هللا.
األكاليل :األحد 8152/6/84/تــــ ّم فــــي كاليفورنيا إكليل الشاب حنا عيسى حنا فرح على
اآلنسة دينا حدادين ،اإلثنين  8152/6/81تم في الناصرة إكليل الدكتور دانيال عصام عرنكي
على اآلنسة كارن فارس سيف ،السبت  8152/6/01ت ّم في عين عـريـك إكليل الشاب شادي
جميل شاهين على اآلنسة نتالي جوني أكرم شحادة – مبروك للعرسان وذويهم.
*المخيم الصيفي لفئة البراعم :نظمت األمانة العامة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في
دير الروم الكاثوليك في بيت ساحور لفئة البراعم اعتبارا من يوم مساء يوم الثالثاء
 8152/6/86لغاية يوم الجمعة  8152/6/82وتخلله فقرات روحية وترفيهية وثقافية وفنية.
وشارك فيه ثمانية أطفال من رعيتنا مع إثنين من المسؤولين من الفئة الجامعية.

حفل التخريج السنوي لطلبة جامعة بيرزيت
األحد  8152/6/ 24ت ّم حفل التخرج السنوي الثالث واالربعون في جامعة بيرزيت لكلية
االعمال واالقتصاد تخصصات :إدارة االعمال ،العلوم المال والمصرفية ،المحاسبة وخريجي
كلية االعمال واالقتصاد :اقتصاد االعمال واالقتصاد التسويق ،وخريجي وكلية الحقوق
واإلدارة العامة .تهانينا لكافة الخريجين وعقبال حصولهم على شهادة الماجستير والدكتوراه.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 776

األحد الثالث عشر للسنة
8152/7/5

االحد الثالث عشر للسنة :اللمسة الروحية ضد المرض والموت (مرقس )40-85 :1
أ.د .لويس حزبون
يتمحور انجيل االحد (مرقس  )40-85 :1حول الروحية ضد المرض والموت.
 )5لمسة شفاء ضد المرض :يظهر سلطان يسوع على المرض من خالل لمسات يسوع
خر ُ
برئُهُم َجميعاً" (لوقا .)52 :6
"كانَ ال َجم ُع ُكلُّه يُحا ِو ُل أَن َي ِ
سه ،أل َ َّن قُوَّ ةً َكاَنت ت َ ُ
لم َ
ج ِمنهُ فت ُ ِ
وأوضح مثال على لمسات يسوع ضد المرض هي معجزة المرأة المنزوفة (مرقس -81 :1
 .)04قد تألمت هذه المرأة جسديا وماديا ً أيضا ً ألنها أنفقت كل ما عندها ،وتألمت نفسيا ً أيضا ً
ألنها مريضة وال تملك المال ،وتألمت اجتماعيا ايضا ألنه في ذلك الوقت كانت الشريعة تعتبر
نازفة الدم نجسة ومرفوضة من المجتمع .كما تنص الشريعة الموسوية "أَيَّةُ آ َمرأ َ ٍة سا َل دَ ُمها
أَيَّاما ً كَثيرةً في َ
ُ
سيَ ُ
ت َطم ِثها أ َ ِو آمتدَّ ال َّ
ميع أَي َِّام
ت َطمْ ثِها،
الن إِلى ما بَعدَ َوق ِ
ير َو ْق ِ
غ ِ
تكون في َج ِ
سة (االحبار  .)81 :51فهي نجسة وتنجّس
س ِة َطمْ ثِهاِ :إنَّها نَ ِج َ
ستِها كما في أَي َِّام نَجا َ
الن نَجا َ
َ
سيَ ِ
كل من يلمسها .ولعل ذلك هو السبب في انها أتت من وراء يسوع حتى ال يراها أحد؛ وحالما
مسّت المرأة ثياب يسوع شفيت فوراً .ولكن يسوع لم يدعها تمضي بدون ان يُفهمها ما حدث،
س ثِيابي؟" (مرقس )01 :1؛ َّ
الن يسوع اراد ان تعلن المرأة علنيّا ً على ان
فسألها " َمن لَ َم َ
شفائها هو استجابة ِللَمسة إيمانها ،وليس شفاؤها صادرا ً عن طاقة نفسية او عالمة سحرية.
لم تكن هناك قوة سحرية في ثياب يسوع ،وانما ينسب يسوع شفاء المرأة الى إيمانها" .يا
سالم ،وتَعا َفي ِمن ِعلَّ ِت ِك" (مرقس .)40 :1
اب َنتيِ ،إيمانُ ِك َخ َّل َ
ص ِكَ ،فاذ َهبي ِب َ
 )8لمسة الحياة ضد الموت :سلطان يسوع ال يقتصر على المرض بل يمتد الى ما وراء
القبر ،الى الموت .ويظهر سلطان يسوع على الموت في لمسة ابنة يا ِئيرس ،رئيس المجمع
واحيائها من الموت (مرقس  .)40-01 ،84-85 :1جاء يائِيرس الى يسوع في كفرناحوم
برأ َ وتَحيا" (مرقس  .)80 :1وقد أت ّم
طلبا الشفاء ابنته قائالً" :تَعا َل وضَعْ يَدَيكَ ع َليها ِلت َ َ
يا ِئيرس الشروط األربعة الالزمة لنيل المعجزة ،وهي :القدوم إلى المسيح .واالتضاع أمامه،
والحرارة في الطلب واإليمان الحي به .فدخل يسوع مع ثالثة من رسله ِوأَبي الصَّبيَّ ِة وأ ُ ِّمها
رجعها إليه
الى غرفة الموت ،وبسلطانه أمسك يد الجثة ،وكلّم الروح التي فارقت الجسد ،وأ ُ ِ
ان
اإلي َم ِ
بقوله" :يا صبية قومي" .حصل يائِيرس على احياء ابنته بفضل ايمانه "أَمَّا ْالبَارُّ فَبِ ْ ِ
يَ ْحيَا" (رومية  .) 5:57هل تحتاج لقوة الحياة بأن تمأل قلبك ،أفكارك ،كالمك ،خدمتك
وعالقاتك؟ أطلب لمسة يسوع بإيمان! َّ
أن االيمان بالمسيح هو شرط ال بدَّ منه لكل شفاء
ومعجزة.

لمزيد من التفاصيل ادخل موقع ابونا Abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :كيف نستطيع ان نلبي دعوة الرب في حياتنا؟
اإلجابة :جاء في رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي الخامس والخمسين ،للصالة
من أجل الدعوات "االصغاء إلى دعوة الربّ لتمييزها وعيشها":
 )5اإلصغاء :الربّ يأتي بشك ٍل صامت وغير ظاهر ،دون أن يفرض ذاته على حرّ يتنا .يجب
بالتالي أن نستعدّ إلصغاءٍ عميق لكلمته وللحياة ،ولالنتباه أي ً
ضا لتفاصيل حياتنا اليوميّة،
وأن نتعلّم قراءة األحداث بأعين اإليمان ،ونبقى منفتحين على مفاجآت الروح القدس كي
نكتشف الدعوة الخاصّة والشخصيّة التي صمّمها هللا لنا،
 )8التمييز :يستطيع كل واحد ان يكتشف دعوته الشخصيّة فقط عبر التمييز الروحي ،وهو
"عملية يستطيع بها ك ّل شخص أن يقوم بالخيارات األساسيّة ،بحوار مع الربّ وبإصغاء
ً
انطالقا من اختيار الحالة االجتماعية" (سينودس األساقفة ،الجمعية
إلى صوت الروح،
العامة العادية الخامسة عشر :الشباب ،اإليمان وتمييز الدعوة.)2 ،II ،
 )0العيش :ال بد أخيرا ً تلبية الدعوة وعدم التراجع بحجة انتظار الوقت المناسب؛ ولن
تحقّق الدعوة إن ك ّنا ال نخاطر اليوم بالذات بالقيام بخيار ما .الدعوة هي اليوم! الرسالة
المسيحيّة هي للوقت الحاضر! وك ّل منّا مدعوّ – للحياة العلمانيّة في الزواج ،أو للحياة
ّ
خاص -ليصبح شاهدًا للربّ  ،هنا واآلن .ما زال
الكهنوتيّة في خدمة المذبح ،أو إلى تكرّ س
الربّ يدعو اليوم التّباعه .وال يجب أن ننتظر ألن نصبح كاملين كي نجيب بالـ "هأنذا"
ب
السخي ،وال يجب نخاف من محدوديّتنا ومن خطايانا ،إنما يجب أن نقبل صوت الربّ وبقل ٍ
ّ
مفتوح .وأن نصغي إليه ونميّز رسالتنا الشخصيّة في الكنيسة وفي العالم ،وأن نحياها في
النهاية في "اليوم" الذي يعطينا إياه هللا.

السؤال الثاني :ماهي مميزات شعب هللا في الكنيسة؟
اإلجابة :مؤسس ذلك الشعب هو هللا اآلب ،قائده يسوع المسيح ،مصدر قوته الروح القدس.
المدخل الى شعب هللا العماد .كرامته هي حرية أبناء هللا ،وشريعته المحبة .ال يخضع هذا
الشعب الحد غير هللا ،وال يخاف شيئا وال حتى الموت .وإن بقي هذا الشعب أمينا ً هلل بدّل
العالم .وعليه ان يكون مثل الملح في الطعام ،ومثل الخمير المخمر الكل ،ومثل النور الذي
يُبدد الظلمات وفي هذا لصدد قال بولس الرسول " فافعَلوا ُك َّل ما تَفعَلون ِمن َ
ير تَذم ٍُّر وال
غ ِ
سد تُضيئُونَ ِضيا َء
ب في ِجي ٍل ضا ٍّل فا ِ
وم وال شائبة وأَبنا َء هللاِ ِبال عَي ٍ
ت َ َردُّد ِلتَكونوا ِبال لَ ٍ
ت في الكَون " (فيلبي .)51-54 :8
ال َّن ِيّرا ِ

تنبيه زواج
الشاب راكان عصام ربيع يريد ان يتكلل على اآلنسة مجد حنا جاسر يوم االحد 8152/7/88
في كنيسة العذراء سلطانة السالم  -وهذا هو التنبيه األول.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8152/7/5إلى 8152/7/2
االحد  :8152/7/ 5االحد الثالث عشر من السنة :القداس الساعة  51:51صباحا ً.
 عيد دم يسوع الثمين.
االثنين  8152/7/8القداس الساعة  7:11صباحا ً.
 بدء الرياضة الروحية للكهنة في الجليل لمدة أسبوع.
الثالثاء - :8152/7/0
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:01مسا ًء.
االربعاء - :8152/7/4
 عيد القديسة اليصابات ملكة البرتغال.
الخميس  :8152/7/1عيد القديس انطونيوس ماريا زكريا الكاهن.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  1:11مسا ًء .
الجمعة  :8152/7/6اول جمعة من الشهر إلكرام قلب يسوع االقدس.
 عيد القديس ماريا غورتي البتول الشهيدة.
السبت  :8152/7/7القداس الساعة  6:00مسا ًء.
 أول سبت من الشهر إكرام لقلب مريم الطاهر.
االحد  :8152/7/2االحد الرابع عشر من السنة :القداس الساعة  51:51صباحا ً.
 عماد الطفل أمير أمجد رفيدي.
المخيم الصيفي لعام -:8152
ينظم دير الالتين مخيمه الصيفي الخامس والعشرون لطلبة الصف االول حتى الثامن ويتخلله
الرياضة واأللعاب الحرة والفن والرسم والخط ،والتلوين وأفالم ودبكة شعبية وحركات مع
موسيقى ومسابقات ،صلوات ،أناشيد ،أشغال يدوية ،ومطبخ ،ومباريات ،وسباحة وسيرك
ورحالت ويوم مفتوح .تمتد مدة الفعاليات من  52 - 2تموز طيلة أيام األسبوع :من الساعة
 5:11 – 2:11ظهرا ً .رسوم التسجيل  01ش .ج.
التسجيل :لدى سكرتي رة الرعية السيدة ماري مع تسليم قسيمة االشتراك .لالستفسار يرجى
االتصال على هاتف الدير :رقم .8251704

Parish Site: www.birzeitchurch.ps
فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun
Email : abunalouis@birzeitchurch.ps

