أخبار الرعية والبلد
* الزائــرون األحد  2117/4/2قدم من أريزونا السيد سامي فهـد نعوم سالمة.
اإلثنين  2117 /4/11قدم من عمان السيد حنا شحادة صايج.
الثالثاء  2117/4/11قدم من نيويورك السيد سمير لويس نعمة هللا عودة.
األربعاء  2117/4/12قدمــــــت مــــن كندا السيدة منال الفرد جــــاد هللا زوجة السيد
عصام جريس صايج برفقة إبنتيها إيمورين ولـورين -أهالا وسهالا بالجميع في بلدهم.

المغادرون
الخميس  2117/4/13غـــــادرت إلـــــــى اليونــــــان اآلنسة سنــــاء مهيوب مسلم
برفقــــة شقيقتهـــــا رائدة مهيوب مسلم لقضاء عطلة عيد الفصح – رافقتهما السالمة.

المواليـد
 2117/3/1رزق السيد جورج حلته وزوجته لبنى حليم شحادة بمولود جديــــد أسمياه
" مارسيل" مبروك  ،نتمنى له أن ينمو في السن والنعمة والحكمة والفهم والحظوة عند
هللا والناس.

الوفيـــات
الخميس  2117/4/13إنتقـــــــل إلـــــــــى رحمته تعالى فــــــــــي شيكاغـــــو السيد
شحادة ماهر شحادة عصفور عن عمــــر (  ) 31سنة  -له الراحة األبدية ولذويه من بعده
طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
رحلة الى عمواس القبيبة .االثنين  2117/4/17تقيم رعية بيرزيت رحلة الى عمواس -
القبيبة لحضور القداس الذي يترأسه حارس االراضي المقدسة في كنيسة سمعان وقالوبا
في القبيبة الساعة  11:11صباحا مع مأدبة الغذاء ثم رام هللا.
تبادل زيارة فرنسا وبيرزيت :الجمعة  2117/4/14غادرت مجموعة من طلبة المدرسة
برفقة ثالثة من معلمي المدرسة في تبادل زيارة الى فرنسا وهم- .مها مسلم ،حنا فواضله،
سامر معلم ،واما الطلبة المشتركون فهم- :أمير جاسر ،ليــــن علوش ،فايلت صايج،
هيلينا مسلم ،ماريـــ ا صايج ،آية دبور ،داليا شرقاوي ،روال مسلم ، .وستعود المجموعة
إلى بيرزيت يوم األحد الموافق . 2117/4/23
العطلة المدرسية لعيد الفصح المجيد :تـغلق المدرسة البطريركية الالتينية في بيرزيت
أبوابها من صباح اليوم الخميس الموافق  2117/4/13ولغاية الجمعة الموافق
 2117/4/21وستفتح المدرسة أبوابها من جديد يوم السبت الموافق .2117/4/22
* حفلة اول مناولة والتثبيت يوم االحد  2117/5/7تحتفل الرعية بحفلة اول مناولة لطلبة
الصف الرابع وحفلة التثبيت (سر الميرون) لطلبة الصف السادس تحت رعاية المطران
بولس ماركتسو في تمام الساعة  11:11صباحا.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 713

أحــد الفصح المجيد
2117/4/16

أحد الفصح :قيامة المسيح كما رواها يوحنا اإلنجيلي البشير (يوحنا )11-1 :21
أ .د .لويس حزبون
سلط انجيل الفصح على قيامة يسوع من بين األموات .فمن خالل خبرة الرسل يمكن ان
يُ ِّ
يتخذ المرء اربعة مراحل ليصل الى االيمان بقيامة يسوع من االموات:
المرحلة االولى :التساؤل قد يظن المرء ان القيامة مجرد تلفيق يُستحال تصديقه او فكرة
إمكانية خطف الجثة كما كان الحال مع مريم المجدلية التي تساءلت امام القبر الفارغ "
ب ِّمنَ القَب ِّْر ،وال نَعلَ ُم أَينَ َوضَعوه"" (يوحنا  .)2 :21فقد رأت مريم المجدلية
الر َّ
أ َ َخذوا َّ
كما يرى كل إنسان بحاسة النظر ولم تفقه بعد سبب القبر الفارغ.
المرحلة الثانية :التحليل وااليمان يتحقق المرء من الحقائق كما هو الحال مع بطرس
ف َم ْمدودة" ( )6 :21راس بطرس وتعجب (لوقا :24
ويوحنا "دَ َخ َل القَب َْر فأَبص ََر اللَّفائِّ َ
 ،)12اما يوحنا الحبيب "َفرأَى وآ َمنَ " (يوحنا  .)8: 21فهم يوحنا فورا لغة القبر الفارغ،
مور
فاإليمانُ ِّقوا ُم األ ُ ِّ
واالكفان الممدودة ،والمنديل ملفوفا على حدة .فآمن بقيامة الربِّ " .
ق الَّتي ال ت ُرى" (عبرانيين ..)1 ،11
التي ت ُْرجى وبُ ْرهانُ الحَقائِّ ِّ
المرحلة الثالثة :الترائي والرؤية :لن يقدر المرء ان يقبل حقيقة القيامة إال بظهور يسوع
القائم من بين االموات ومقابلته ليسوع شخصيا االمر الذي يبدد َّ كل الشكوك؛ واكد بولس
عشَر ،ث ُ َّم تَرا َءى ألَكث َ َر ِّمن َخ ْمس ِِّّمائ َ ِّة
الرسول هذه الظهورات" :وأَنَّه تَرا َءى ِّلص َْخ ٍر فا ْالثَني َ
خ معاا ال يَزا ُل ُمع َظ ُم ُهم حَيا ا وبَع ُ
سل
الر ُ
ض ُهم ماتـــــوا ،ث ُ َّم تَرا َءى ِّليَعْقوب ،ثُمـــــ َّ ِّلجَميـــ ِّع ُّ
أَ ٍ
( 1قورنتس  .)7-5 :15وأختار يسوع من شهوده رسالا له .فيُظهر نفسه لهم" ،وال يظهر
نفسه للعالم" (يوحنا  ،)22 :14ألن العالم مغلق عن اإليمان.
المرحلة الرابعة :الكتاب المقدس والقربان :بعد ان يقدم المرء تعهده أمام يسوع ويكرس
حياته لخدمته يبدأ في االدراك لواقع حقيقة القيامة كما حدث مع الرسل الذين يرونه
ويلمسونه (يوحنا  ،)21-11 :21ويأكلون معه (يوحنا  .)13-1 :21إنه ليس خيال ،بل
بجسده الخاص إذ "أَراهم يَدَي ِّه وجَنبَه" (يوحنا  .)21 :21إالَّ أن هذا الجسد ال يخضع
لألوضاع العادية في الحياة األرضية كما جاء في ظهور يسوع لتالميذه " كانَ التَّالميذ ُ في
ف بَينَهم" (يوحنا  .)11 :21ويعيد
ووقَ َ
دار أ ُ ْغ ِّلقَتْ أَبوابُها َخوفا ا ِّمنَ اليَهود ،فجا َء يسوعُ َ
ٍ
يسوع األعمال التي كان يقوم بها خالل حياته العامة ،وهذا ما ساعد على التعرف عليه
كالفطور معهم على شاطئي بحيرة طبرية والصيد (يوحنا 6 :21و )12وكسر الخبز كما
وناولَهما" (لوقا  )31 :24إال
هو الحال مع تلميذي عمواس "أَخذَ ال ُخب َْز
وباركَ ث ُ َّم ك َ
س َرهُ
َ
َ
أنه اآلن في حالة المجد .وعليه فإننا نؤمن بالقيامة بناء على شهادة الرسل وما ورد في
الكتب المقدسة في القربان االقدس.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول" :فلما اخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح".
أكم َل "هي صرخة النصر األخيرة أذ أكمل
الجواب :المسيح أسلم روحه بإرادته وقوله قد" ِّ
الخالص .اما نكس رأسه أي أمال رأسه .فاإلنسان يظل رافعاا رأسه بقدر إمكانه حتى آخر لحظة
حتى يمكنه التنفس وإذ يموت ينكس رأسه بغير إرادته .أما المسيح نكس رأسه ثم أسلم الروح فهو
أسلمها بإرادته ونكس رأسه بإرادته (يو )18:11وهكذا قال إشعياء "سكب للموت نفسه"
( )12:53فلم تؤخذ روحه منه كالبشر بل بذل نفسه بإرادته ،وأسلم روحه في يد أبيه كمن يستودع
وديعة هو وشيك أن يستردها.
رش أَربَعَةُ
السؤال الثاني" :ما معنى رموز االناجيل األربعة التي وردت في سفر الرؤيا" :حَو َل العَ ِّ
َي الثَّا ِّل ُ
اإل ْنسان،
َي األ َ َّو ُل أَشبَهُ ِّباأل َ َ
ث لَه َوجهٌ َ
كوج ِّه ِّ
َي الثَّاني أَشبَهُ ِّبالعِّجْ ل ،والح ُّ
سد ،والح ُّ
أَحْ ياءٍ  :الح ُّ
ب ال َّ
طا ِّئر" (رؤيا )7 :4؟
َي َّ
الراب ُع أَشبَهُ ِّبالعُقا ِّ
والح ُّ
الجواب :وجه األسد يرمز الى انجيل مرقس الذي قدم يسوع المسيح القائم كملك قوى؛ اما وجه
العجل (او الثور) فيرمز الى إنجيل لوقا الذي قدم المسيح المصلوب كذبيحة الحمل على الصليب
ليقبل هللا الجميع .وأما وجه االنسان فيرمز الى أنجيل متى الذي أكثر من تكلم عن المسيح ابن
اإلنسان المتجسد؛ اما وجه العقاب (ا و النسر) فيرمز الى انجيل يوحنا الذي قدم المسيح ابن هللا
السماوي الصاعد الى السماء.
السؤال الثالث " لماذا يطلق على البابا لقب خادم؟
الجواب :اتخذ البابا غريغوريوس ( )614-511لقب "خادم خدام هللا" أو "عبد عبيد هللا" ،كي
سا لرئيس أساقفة
يعطي في التواضع وتتميم اإلنجيل المقدس (متى  )27 – 25 :21در ا
القسطنطينية يوحنا الصوام الذي كان اإلمبراطور البيزنطي قد لقبه "البطريرك المسكوني"،
متجاهال بابا روما .وبسبب هذا الموقف ،بدأ االنشقاق األول الذي انتهى مع نزاع السلطة والعظمة
بين روما والقسطنطينية وبالتالي االنشقاق الشرقي الكبير سنة  .1154واآلن يحاول أحبار روما
"والقسطنطينية بوضع أولوية المحبة التي "هي أساس الوحدة.
السؤال الرابع :ما رمز وضع االنجيل المقدس على رأس االسقف يوم رسامته؟
الجواب :وضع االنجيل على رأس االسقف كي تنزل فيه كلمة الرب فيعلنها بأمانة وشجاعة .فهو
رمز التعليم بالقول والمثل.
السؤال الخامس :ما رمز التاج الذي يلبسه االسقف؟
الجواب :تاج االسقف يرمز الى القداسة والتقديس وليس الى مجد دنيوي.
السؤال السادس :ما هو رمز العصا التي يحملها االسقف
الجواب :عصا ترمز الى الرعاية لقيادة شعب هللا الى ينابيع الخالص واإلدارة الكنسية وتنظيم
المحبة نحو المحتاجين والفقراء والعائالت.

برنامج االسبوع وفعالياته 2117/4/23 – 2117 /4/16
االحد  :2117/4/16أحد الفصح او أحد القيامة :القداس الساعة  11:31صباحا ا.
االثنين  :2117/4/17القداس مع حراسة األراضي المقدسة الساعة  11:11صباحا ا.
 رحلة الى عمواس القبيبة االنطالق الساعة  8:11من ساحة دير الالتين بمشاركة
طلبة اول مناولة والتثبيت.
الثالثاء  :2117/4/18القداس الساعة  5:11مسا اء.
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  4:11مسا اء.
 اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  6:11مسا اء.
االربعاء  :2117/4/11القداس الساعة  5:11مسا اء.
الخميس  :2117/4/ 21القداس الساعة  6:11مسا اء.
 تدريب طلبة اول مناولة والثبيت الساعة  5:11-4:11مسا اء.
 اجتماع البراعم الساعة  4:11مسا اء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4:31مسا اء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :2117/4/21القداس الساعة  8:11صباحا
 تدريب طلبــــــة اول مناولة الساعة  11:11صباحا ا بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبــــــة التثبيـــت الساعة  11:11صباحا ا بإشراف األخت شذى.
 زيارة وفد الماني (عدده  )26الساعة  1:31بعد الظهر.
 لقاء للشبيبة في ببرنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  6:11مسا اء.
السبت  :2117/4/22قداس بمشاركة الموعوظين الساعة  5:11مسا اء.
 تدريب الجوقة الساعة  4:11مسا اء .
 اجتماع الشبيبة االعدادية  5:11مسا اء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5:11مسا اء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا اء مع اللجنة الجامعية والشماس.
 خطوبة الشاب الياس خوري على اآلنسة لورينا أسامة شحادة الساعة  6:11مسا اء.
االحد  :2117/3/23االحد الثاني للفصح او أحد الرحمة االلهية  11:15صباحاا.
تبادل التهاني مع االخوة المسلمين في قاعة الروم الساعة  4:31مسا اء.

تهاني عيد الفصح المجيد
يتمنى كاهن الرعية والكهنة المعاونون وراهبات الوردية لكم ولجميع افراد عائلالتكم عيد
فصح ملؤه سالم حياته ورجاء آالمه المقدسة وفرح قيامته المجيدة.
وكل عام وأنتم بالف خير

