أخبار الرعية والبلد
العائدون
الثالثاء  7102/4/4عادت إلى بيرزيت من أوهايو السيدة كارولين جبرا غزالة نصر.
االحد  2117/4/2عادت الى بيرزيت السيدة فيفيان حداد من كندا .عادت من سان
فرنسيسكو السيدة فاديا منير زهران زوجة نزار امين شحادة حمدا هلل على سالمة الجميع.
* المواليـد الثالثاء ُ 2117/4/4رزق السيد مثنى جـورج عبد هللا وزوجته رشـا بمولودة
جديدة أسمياها" ميريال" – مبروك ،نتمنى لها أن تنمو في السن والحكمة والنعمة عند
هللا والناس.
* عماد سبت النور :اعتاد المسيحيون عبر العصور ان يخصصوا يوم سبت النور للعماد
أطفالهم .لذا نهيب بالوالدين ان ال يحرموا أوالدهم او بناتهم نعمة ال ت ُقدّر وهي ان يصيرا
أبناء هلل بالتبني وأعضاء في الكنيسة ،وهياكل للروح القدس وذلك تلبية لرغبة المسيح
ح القُــــد ُس
لمذوا جَمي َع األ ُ َمم ،و َ
ب واال ْبــــ ِن والــــ ُّرو َ
" اذ َهبوا وت َ ِ
ع ِ ّمدوهـــــم بِاس ِْم اآل ِ
(متى .)11 :22
*رحلة الى القدس للمشاركة في دورة الشعانين التقليدية ودرب الصليب:
االحد  2117/4/9المغادرة بعد القداس مباشرة من ساحة دير الالتين ثم تناول وجبة
الغذاء من البيت في بيت إبراهيم في القدس وشرح عن القدس ثم تطواف الشعانين من
بيت فاجي الى كنيسة الصالحية وثم درب الصليب في شوارع القدس وزيارة كنيسة
القيامة ثم التسوق في أسواق القدس ثم العودة.
* رحلة الى عمواس القبيبة .االثنين  2117/4/17تقيم رعية بيرزيت رحلة الى عمواس
القبيبة لحضور القداس الذي يترأسه حارس االراضي المقدسة في كنيسة سمعان وقالوبافي القبيبة الساعة  11:11صباحا مع مأدبة الغذاء ثم رام هللا.
* تبادل التهاني مع األخوية المسلمين :االحد  2117/4/22في قاعة الروم األرثوذكس
الساعة الخامسة مساء.
* حفلة اول مناولة والتثبيت يوم االحد  2117/5/7في الساعة  11:11صباحا.

لإلتصال مع كاهن الرعية - :
 هاتف االدير  / 2211724 :جوال رقم1592292271 :
 موقع إنترنت الكنيسة www.birzeitchurch.ps :
 موقع األب لويس حزبون على الفيسبوك
Facebook : Louis Hazboun
 البريد األلكتروني الخاص بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 712

أحــد الشعانين
2117/4/9

أحد الشعانين في ضوء انجيل متى البشير (متى )11-1 :21
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل أحد الشعانين حول دخول يسوع الى اورشليم في األسبوع األخير من حياته
على األرض حيث تنكشف هويته بصفته المسيح الملك المنتظر والنبي األخير.
 )1يسوع يدخل القدس كمسيح الملك المنتظر :قصد يسوع ان يقدم نفسه في اورشليم
العاصمة الدينية بوصفه المسيح المنتظر والموعود به في موكب شعبي .فان التفاصيل
تؤكد المهابة التي علقها يسوع على الحادث ،حيث ان إرسال التلميذين إلحضار االنان
والجحش داللة واضحة على خطة مقصودة من جانبه ،كان يسوع يستعد لدخول المدينة
بالطريقة التي يجيء بها المسيح كما أعلنها النبي زكريا (زكريا  .)9 :9فدخل الرب يسوع
أورشليم كملك حسب النبوات أنه يملك كإبن داود .وكانت مملكة داود رمزا لمملكة المسيح.
ولكن كانت توقعات اليهود أن يدخل المسيح أورشليم كملك سياسي منتصر ،لكن المسيح
ست َمملَكَتي ِمن هذا
صرح امام بيالطس البنطي "لَي َ
كان يؤسس مملكة من نوع آخر كما ّ
آبن أتان
العالَم" (يوحنا  ،)23 :12حيث انه دخل " َوضيعا را ِكبا على
حمار وعلى ج ٍ
ٍ
َحش ِ
" (زكريا  .) 9 :9وهذه اآلية طبقها الربيين بإجماع على المسيح مع نبوة اشعيا " " قولوا
جرت ُه أَما َمه" (اشعيا  .)11 :32لم
ص ِك آ ٍ
البنة ِصهْيون :ه َُوذا َخال ُ
ت ه َُوذا جَزاؤُه معَه وأ ُ َ
يُرد يسوع قبل ذلك ان يس ّمى مسيحا او يُعلن ملكا .اما اليوم ها هو يُظهر نفسه في العالنية
اسم
انه المسيح الملك المنتظر .فترك الناس يهتفون "هُو َ
البن داود! ت َباركَ اآلتي بِ ِ
شعْنا ِ
ب! " (متى  ،)9 :21للداللة على أنَّ يسوع هو ملك األزمنة االخيرة وملك السالم.
الر ّ
َّ
 )2يسوع يدخل القدس كنبي :لم يكشف دخول يسوع الى اورشليم انه المسيح الملك
صرح ال ُجموع(( :هذا النَّ ِب ُّي يسوع ِمن
المنتظر فحسب ،إنما كشف أيضا انه النبي كما ّ
ناصر ِة الجَليل)) (متى  ،) 11 :11هو النبي األخير الذي تنبأ عنه موسى" :يقيم لك الرب
ِ
الهلك نبيا مثلي من وسطك ،من اخوتك ،فله تسمعون" (تثنية االشتراع  .)15 :12النبي
ِف
هو من يتكلم أو يكتب بقوة هللا ووحيه تعالى كما جاء في تعليم عاموس النبي "هللا ي ْكش ْ
س َّره ِلعَبيدِه األ َ ْنبِياء"(عاموس  .) 7 :2اما موضوع الموهبة النبوية فهو الخالص الذي
ِ
َ
َ
َّ
ت كَثيرة بِ ُوجو ٍه كَثيرة،
سيت ُّممه يسوع المسيح "إِنَّ هللاَ ،بَعدَما َكل َم اآلبا َء قديما بِاألنبِيا َء َم َّرا ٍ
وارثا ِل ُك ِ ّل شيء وبِه أَنشَأ َ العالَ ِمين"(العبرانيين -1 :1
َكلَّ َمنا في ِ
آخ ِر األَيَّام ه ِذه بِاب ٍْن َجعَلَه ِ
اس ِبكالم يَبْني ويَ ُح ُّ
ش ِّدد" ( 1قورنتس
ث وي ُ َ
 .)2إنه ينطق بكلمة هللا (اشعيا  " )3:3ويُك ِلّ ُم النَّ َ
سر التاريخ على انه عمل هللا لخالص العالم ،وهو يخبر عنه مسبقا.
 .)2 :14نه يف ّ

برنامج االسبوع وفعالياته 2117/4/13 – 2117 /4/9

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
قائمة الوفيات من أهالي بيرزيت داخلها وخارجها اعتبارا  2113/4/11ولغاية 2117/2/ 27

قم ا

الرقم

االحد  :2117/4/9أحد الشعانين في اسبوع آالم الرب .القداس الساعة  11:15صباحا.
 مباركة سعف النخل قبل القداس في ساحة الكنيسة ثم تطواف مع ابناء الرعية وطلبة
المدرسة ال سيما اول مناولة والتثبيت.
 رحلة بعد القداس للقدس للمشاركة في دورة الشعانين ودرب الصليب.
االثنين العظيم  :2117/4/11القداس الساعة  3:11مساء .قداس مع عظة.
الثالثاء العظيم  :2117/4/11القداس الساعة  3:11مساء .قداس مع عظة.
االربعاء العظيمة - :2117/4/12
 9:11 صباحا رتبة مسحة المرضى لكبار السن ومناولتهم في بيت المسنين.
 5:11 مساء تحضير عمادات لسبت النور مع الوالدين واالشابين.
 7:11 مساء صالة الفرض (المراثي) يليه القداس مع العظة.
 2:21 مساء فلم آالم السيد المسيح.
خميس االسرار - :2117/4/12
 9:11 صباحا رتبة مسحة المرضى لكبار السن ومناولتهم في البيوت.
 7:11 مساء صالة الفرض(المراثي) يليه القداس عشاء الرب وغسل االرجل لطلبة
الصف الخامس الذين نالوا اول مناولة السنة الماضية.
 9:11 مساء ساعة سجود بإشراف الجوقة واالخويات والشبيبة والفعاليات.
الجمعة العظيمة - :2117/4/14
 9:11 صباحا :زيارة قبور موتانا المؤمنين.
 1:11- 11:11 بعد الظهر :عزاء للعائالت الفاقدة في قاعة الالتين بإشراف لجنة
السيدات اللواتي سيقدمن القهوة والرحمة.
 12:11 ظهرا :رياضة درب الصليب.
 7:11 مساء :صالة الفرض (المراثي) ثم االحتفال بآالم الرب وجناز المسيح.
سبت النور - :2117/4/15
 5:11 مساء استقبال النور مع الكشاف عند مبنى كنيسة الروم الجديدة.
 2:11 مساء قداس احتفالي للعشية الفصحية -عمادات خالل االحتفال.
أحد الفصح المجيد  :2117/4/13القداس االحتفالي الساعة  11:21ويليه تبادل التهاني.

اسم المتـــوفــــى

تاريخ الوفـاة

مكان
الوفــاة

العمـــر

.0
.7
.3
.4
.1
.2
.2
.6
.2
.01
.00
.07
.03
.04
.01
.02
.02
.06
.02
.71
.70
.77
.73
.74
.71
.72
.72

غـازيــال زوجـة إبراهــيم مفيــد صـايـج.
أنـدريـــا نقــوال إبراهيـــم خـــوري.
هيلــدا جميــل خليــل عــرنكـــي.
البيرتـو رسمي مجــج.
كريـم أيـوب سـالـم صـايج.
الدكتور .فهيم موسـى نـاصر.
فــريـد نقــوال شحــادة النــاطـور.
سيمــا سمعــان عبد هللا شحادة.
سالمـة نادر سالمة زيـادة.
جمـال مـوسى حنحــن
سليمان عـزيز سليمـان صـايـج.
رؤوفة نعوم يعقوب بربار حبش.
ميشيل عطا هللا باسيل سمندر.
وداد لطفي عبد هللا هـــالل (أم عمـاد)
ريــمـونـد فهيـــم صــايـج
ناجــي عــأزر حنــانيــــــا
رسميــة حنــا سالمـة عبـد هللا
دانيال جاك ُمغربي شقيق السيدة فريال شــاهيـن.
نقـوال فــؤاد ناصر (ابو أسامـة).
نجاة إبراهيم عيسى قطاطو معلم.
حنـــــا جــــاد هللا جــــريس أم عيد.
رينيـــه كـــامــل عـــرنكـــي
ناصر سليمان ناصر نصـر
الدكتور ذياب إلياس ناصر نصر
بسيم جريس ربيــع
سعاد عيسى حنا فرح ربيـــع
هند إسحق عبد هللا قسيس صايج.

7102/4/01
7102/4/01
7102/1/02
7102/1/71
7102/2/0
7102/2/7
7102/6/2
7102/6/07
7102/2/2
7102/01/3
7102/01/1
7102/01/03
7102/01/02
7102/01/71
7102/00/2
7102/00/2
7102/00/04
7102/00/02
7102/00/72
7102/07/7
7102/07/3
7102/07/00
7102/0/1
7102/0/01
7102/0/73
7102/0/72
7102/0/30

بيرزيت
عمــان
عمــان
كنـــدا
كنـــدا
عمــان
عمــان
بيرزيت
بيرزيت
عمــان
عمــان
بيت لحم
أمريكا
بيرزيت
أمريكا
عمــان
أمريكا
أمريكا
بيرزيت
بيرزيت
بيرزيت
أمريكا
بيرزيت
بيت لحـم
أستراليـا
أمريكا
عمــان

 10سنة
 27سنة
===
 13سنة
 62سنة
 27سنة
 61سنة
 17سنة
 32سنة
 67سنة
 24سنة
 22سنة
 16سنة
 26سنة
 17سنة
 21سنة
 26سنة
 13سنة
 27سنة
 12سنة
 61سنة
 22سنة
 27سنة
 26سنة
 23سنة
 22سنة
 60سنة

.76

مريم سليمان سعد (أم ميشيل).

7102/7/00

الطيبة

 23سنة

.72

كـوكـب عيسى نـاصـر

7102/7/01

الطيبة

 66سنة

تهاني عيد الفصح المجيد

.31

ريـاض يوسف بطرس مسلم ( أبو يوسف )

7102/7/77

أمريكا

 24سنة

.30

مـاهر فـريـد إبــراهيــم صــايــج

7102/7/72

بيرزيت

 11سنة

يتمنى كاهن الرعية والكهنة المعاونون وراهبات الوردية
لكم والى جميع افراد عائلتكم عيد فصح ملؤه سالم حياته ورجاء آالمه المقدسة وفرح
قيامته المجيدة ،وكل عام وأنتم بالف خير.

