أخبار الرعية والبلد
المغـادرون
الثالثــــــاء  1720/1/12غــــــادرت بيرزيـــــت إلــــــــــى المانيـــــــا الطالبــــــــة
كريمة (آن) رؤوف إبراهيم علوش – رافقتها السالمة.

الوفيـات
السبت  1720/1/21إنتقلـــــت إلــــــى رحمتــــــه تعـــــالــــى فــــي الناصرة السيدة
ميليا ساري غنام قعوار ( أم عيسى ) شقيقة الدكتور كمال ساري غنام عن عمر ()02
سنة.
األربعاء  1720/1/11إنتقل إلـــــى رحمته تعالــــى فــــي كناتيكـــات  /امريكا السيد
رياض يوسف بطرس مسلم (أبو يوسف) عن عمر ( )64سنة وسيقام قداس الثالث
والتاسع عن راحة نفسه يوم الثالثاء  1720/1/11الساعة  4077مساء في كنيسة العذراء
سلطانة السالم في بيرزيت ،وتقبل التعازي مباشرة بعد القداس من الساعة  5077مساء
ولغاية الساعة  1077مساء ،لهما الراحة األبدية ولذويهما طول البقاء وحسن الصبر
وعزاء اإليمان.
رياضة روحية في دير الالتين في اريحا للشبيبة الطالبة المسيحية االعدادية0
الجمعة  1720/1/14قامت فئة االعدادي للشبيبة الطالبة المسيحية للمشاركة في رياضة
روحيّة في دير الالتين في اريحا استعدادا لزمن الصوم.
المشروع الثالث لعام 01720
السبت  1720/1/15بعد االنتهاء من المشروع الثاني وهو طراشة ودهان مركز فعاليات
الرعية بدانا في المشروع الثالث وهو طراشة ودهان قاعة المسرح ليتالءم مع متطلبات
الرعية و لقاءات البراعم والشبيبة االعدادي والثانوي والجامعي واستخدامها في االفراح
خاصة في فصل الصيف و للمخيم الصيفي وفعاليات طلبة المدرسة وفعاليات البلد.
* عقد دورة تدريبية إلقامة مشروع صغير مع تمويل يقارب الـ 1777 0دوالر- 0
يستهدف المشروع تشجيع األفكار الريادية ومساعدة أصحابها لتطويرها من خالل
االلتحاق بدورات تدريبية للمشروع .وتبدا الدورات في منتصف شهر أذار.

تنمية ال مهارة المعرفية والحياتية واالقتصادية للشباب (نادي سكاي)0
تقوم الرعية ببرنامج تنمية قدرات الشبيبة في محاور المواطنة الفاعلة ،والتوظيف
والريادة االقتصادية والمهارات القيادية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن هذا لبرنامج
بإشراف مؤسسة الرؤية العالمية .ويقوم البرنامج على اسلوب الحوار والمشاركة الفاعلة
وذلك كل يوم الجمعة ولمدة ساعتين من  0077-5077مساء في قاعة السينما.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 076

االحد الثامن من السنة
1720/1/16

االحد الثامن من السنة 0العناية اإللهية وثقة اإلنسان بها (متى )44-14 06
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل االحد (متى  )44-14 06حول عناية هللا بحياتنا ومستقبلنا ومعيشتنا .وتتطلب
العناية هللا من االنسان شراكة على الثقة الكاملة والثبات في األمانة0
 )2الثقة الكاملة 0ما دام هللا يعتني باإلنسان ،يتوجب على االنسان ان يحيا في جو ثقة في
هللا .فاإلنسان بحاجة الى ثقة في هللا في مواجهته لمسئوليات الحياة ومخاطرها لكيال يشله
القلق .فقد كشف يسوع للبشر أبوة هللا لهم ،وما تتطلب عنايته اإللهية ،ضرورة االختيار
منذ البداية ،االختيار بين كنوز األرض وكنوز السماء .بين هللا والمال .وال يمكن ان نخدم
الرب .ومن هنا جاء
إال سيدا واحدا ،وإالّ يجد االنسان نفسه ممزقا بين خدمة المال وخدمة
ّ
َ
ب
س ِيّدَيْن ،ألَنَّه إِ َّما أَن يُب ِغ َ
قول الرب يسوع" 0ما ِمن أ َ َح ٍد يَستَطي ُع أَن يَع َم َل ِل َ
ض أ َحدَهُما ويُ ِح َّ
اآل َخر ،و ِإ َّما أَن يَ َ
لِلِ و ِللمال" (متى 06
ي اآل َخر .ال تَست َطيعونَ أَن تَع َملوا ِ ّ
لز َم أ َ َحدَهُما ويَزد َِر َ
شر نتجنّبه ،إنّما يصير هكذا حينما يسحب القلب
 .)14المال ليس إلها في ذاته ،وال هو ّ
إلى االهتمام به واالتكال عليه ،فيفقده سالمه ويدخل به إلى ظلمة القلق .فيصبح المال سيد
صعب ومخادع وله قوة وسلطة ان ينتزع مكانة هللا في حياتنا .إذ يجعل من يعبده يتخلى
عن هللا وعن ضميره وأحبائه جاريا وراء المال .ونحن نعيش في مجتمع تسوده المادية،
حيث يعبد الكثي رون المال .فشهوتهم للمال تفوق بكثير التزامهم هلل ولألمور الروحية" .
ص ُل ُك ِ ّل ش َّر" ( 2طيموتاوس  .)27 06ويُعلق القديس يوحنا الذهبي الفم
ب الما ِل أ َ ْ
ُح َّ
" يُسمى حب المال سيدا ليس بطبيعته الخاصة به ،وإنما بسبب بؤس المنحنين له"
 )1الثبات في األمانة 0العناية اإللهية ال تتطلب الثقة الكاملة بل أيضا الثبات في األمانة.
إن هذه الثقة التي ال تتزعزع ،هي أحد شروط األمانة فيطلب هللا من االنسان الثبات في
األمانة " فقَد ِص ْرنا ش َُركا َء المسيح ،إِذا احتَفَ ْظنا بِالثِ ّقَ ِة الَّتي ُكنَّا علَيها في البَدْء ثابِتَة إِلى
ال ِنّهاية ،فال نَدَعُها تَت َ َز َ
عزع"(عبرانيين  .)24 04الن عناية هللا تتطلب منه ان يكون شريكا
في العمل من خالل ثباته في األمانة .يد ِبّر هللا حاجات من يدعوهم ليكونوا أبناءه ،لكي
يساعدهم على الثبات في األمانة نحو دعوتهم كشهود لمحبته .ونرى صدى لهذا التصرف
اإلحْ سان" (مزمور  .)4 040وقد
الرب
في حكمة صاحب المزامير " 0ت َ َو َّك ْل على َّ
ِ
ومار ِس ِ
ّ
كشف يسوع للناس عن المحبة الالنهائية التي تعبّر عنها العناية اإللهية ،وعلمهم أيضا،
بمثله وكالمه كيفية التجاوب مع هذه العناية .فيكون هذا التجاوب في البحث ،قبل ك ّل شيء،
عن محبة هللا ،ورفض الخضوع ألي سيد آخر غيره “فَاطلُبوا أ َ َّوال َملَكوتَه و ِب َّره ت ُزادوا هذا
ُكلَّه( .متى  .)44 06ويقوم الثبات بالتجاوب مع العناية اإللهية في التوسل إلى اآلب بأن تتم
ض كما في
مشيئته على األرض كما هي في السماء " ِليَأ ِ
ت َملَكوت ُكَ ِليَك ُْن ما تَشاء في األ َ ْر ِ
سماء(".متى  .)27 06ويقوم الثبات أخيرا على أن ننتظر من هللا ،خبزنا كفاف يومنا،
ال َّ
وكل ما يحتاج إليه أبناء هللا ،لينفّذوا مشيئة أبيهم كي يثبوا في الشدائد واالضطهادات.

زاوية االسئلة 0أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول 0ماهي قوانين الصوم واالنقطاع أثناء زمن الصوم االربعيني؟
الجواب 0الصوم يعني االمتناع عن االكل ما عدا وجبة واحدة في النهار وهو مفروض يومي
اربعاء الرماد والجمعة العظيمة حيث تذكر الكنيسة آالم ربنا يسوع المسيح وموته .أما قانون
الصوم فيلزم جميع من بلغوا سن الرشد حتى بداية السنة الستين من عمرهم.
االنقطاع يعني االمتناع عن أكل اللحوم ومشتقاتها مفروض كل يوم جمعة .يلزم قانون االنقطاع
كل من اتموا الرابعة عشرة من العمر .باإلضافة الى ما ورد اعاله يفرض كل انسان على نفسه
الصوم المناسب لصحته وحالته.

السؤال الثاني 0ما معنى "فَاطلُبوا أ َ َّوال َملَكوتَه وبِ َّره تُزادوا هذا كُلَّه" (متى )44 06
الرب إذا إنّه علينا أن نطلب ملكوت هللا" .أن نطلب" تعني أن نعمل بال كل ٍل سعيا
الجواب 0قال
ّ

وراء ملكوت هللا ،وأالّ نبقى خائفين ومكتوفي األيدي ،وأن نتنبّه لحياتنا الداخليّة لكي نصحّحها،
نلهو بها .اطلبوا هللا في داخلكم 0فهذا هو المكان الذي
كما يجب وأالّ نهت ّم باألمور الخارجيّة لكي
َ
ين ّمي فيه خدّام هللا الفضائل التي يسعون إلى ممارستها .ال بدّ من التركيز على الحياة الداخليّة،
فلنحول نظرنا
وال بدّ من السعي وراءها ،ألنّه من دون الحياة الداخليّة ،ال يمكن تحقيق شيء...
ّ
الرب يسوع المسيح.
إذا نحو حياتنا الداخليّة ...ولنطلب مجد هللا وملكوت ّ
ولكنّكم ستقولون إنه لديكم الكثير من االنشغاالت واألعمال في المنزل وفي المدينة وفي الحقول؛
فالعمل يالحقكم في كل مكان ،تتساءلون 0هل يجب أن نترك هذه األمور كلّها لكي نفكّر في هللا
فقط؟ كالّ ،إنّما يجب أن تقدّسوا هذه االنشغاالت من خالل البحث عن هللا فيها ،وأن تؤدّوا هذه
المهام لكي تجدوا هللا فيها وليس لكي تنجزوها بحدّ ذاتها .لقد أراد ربّنا يسوع المسيح أن نسعى
وبره ،ولهذا السبب يريدنا أن نحقّق جوهر حياتنا الداخليّة
قبل ك ّل شيء وراء مجده وملكوته ّ
وإيماننا وثقتنا وحبّنا وممارساتنا اإليمانيّة وأعمالنا وآالمنا على مرأى من هللا ومن ربّنا يسوع
الذي يسود على حياتنا .وما إن نسعى وراء مجد هللا ،نضمن أنّ ك ّل تلك األشياء ستزاد لنا.

السؤال الثالث َمن هو هللا سبحانه تعالى؟

أكثر من ذلك عن هللا .من
الجواب 0هللا هو
اآلب واالبنُ والرو ُ
ُ
ح القدس هو إلهٌ واحد .ال تطلُ ْب َ
ْ
ُ
األشياء المخلوقة.
ة
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َ
شفوا
ث ت ُشبَّهُ بمعرف ِة
أعماق البحر .ولهذا قال الكتاب المقدسِ " 0ألنَّكم لن تَكت َ ِ
ألنَّ معرفة الثالو ِ
ِ
َ
َّ
صنَ َع ُك َّل ذلك وتَف َهمونَ
أَعْما َ
َيف تَهت َدونَ إِلى هللاِ الذي َ
فكار ذِهنِه .فك َ
اإلنسان ولن ت ُدكوا أ َ
ق قَل ِ
ب ِ
ق البحر،
دبيره؟ " ( يهوديت ) )24 01؛ كما أن العينَ البشريةَ ال ترى أعما َ
كره وت ُدركونَ ت َ َ
فِ َ
ُ
ُ
اإللهي.
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لإلتصال مع كاهن الرعية - 0
هاتف االدير  / 1127044 0جوال رقم7521121402 0
 موقع إنترنت الكنيسة www.birzeitchurch.ps 0
 موقع األب لويس حزبون على الفيسبوك
Facebook : Louis Hazboun
 البريد األلكتروني الخاص بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته 1720/4/5 – 1720 /1/16

االحد  01720/1/16االحد الثامن من السنة 0القداس الساعة  27025صباحا.
 إكليل السيد شادي تادرس توما حنانيا على االنسة ميشيل ماي كرشايسكي
الساعة  4047مساء.
االثنين  01720/1/10القداس الساعة  5077مساء.
 لقاء في لدراسة الكتاب المقدس مع الموعوظين الساعة  0077مساء.
الثالثاء - 01720/1/11
 قـــــــــداس الثالــــث والتـــاسع عـــــــــــن راحــــــــــــة نفس المـــرحـــــوم
رياض يوسف بطرس مسلم (أبو يوسف) الساعة  4077مساء ويليه تقبل التعازي.
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  4077مساء.
 اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  6077مساء.
االربعاء  01720/4/2يوم أربعاء الرماد وبدء الصيام.
 قداس بمشاركة طلبة المدرسة والمعلمين الساعة  27077صباحا.
 القداس الثاني للرعية الساعة  5077مساء.
الخميس  01720/4/ 1القداس الساعة  6077مساء.
 اجتماع البراعم الساعة  4077مساء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4047مساء بإشراف األخت كرميال.
 لقاء في لدراسة الكتاب المقدس مع الموعوظين الساعة  0077مساء.
الجمعة  01720/4/4يوم صوم وإنقطاع .اول جمعة من الشهر.
 رياضة درب الصليب مع القداس نصف السنة للمرحوم سالمة نادر زيادة الساعة
 5077مساء.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  22077صباحا بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  22077صباحا بإشراف األخت شذى.
 تدريب الجوقة الساعة  4077مساء.
السبت  01720/4/4قداس الموعوظين الساعة  6077مساء.
 مناولة المرضى في البيوت والمس ِنّين في المركز الساعة  27077صباحا.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  5077مساء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5077مساء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0077مساء مع اللجنة الجامعية والشماس.
االحد  01720/4/5االحد التاسع من السنة 0القداس الساعة  27025صباحا.

