أخبار الرعية والبلد
الزائــرون
الخميس  7117/4/11قدمت من روما الدكتورة مـي سـالم كيلة سفيرة دولة فلسطين
في إيطاليا لقضاء عطلة عيد الفصح بين األهل واألقارب في بيرزيت.
األحد  7117/4/11قدم من كندا السيد عصام جريس صايج لزيارة األهل واألقارب في
بيرزيت .أهالً وسهالً بهما بين أهلهما وفي بلدهما.

العائـــدون
الجمعة  7117/4/77عادت اآلنسة سناء مهيوب مسلم برفقة شقيقتها رائدة مهيوب
مسلم من زيارة اليونان حمدا ً هلل على سالمتهما.
العمادات سبت النور  7117/4/11نـــــــال سر العمــــاد المقدس فــــــــي كنيسة
العـــــذراء سلطانــــــة السالم فـــــي بيرزيت كـــــــــل مـــــن األطفــــال التاليـــــة
أسماؤهـــــــم :تيم عالء جالل نصر ،فؤاد يقوب فؤاد عبد هللا ومايا فؤاد يعقوب عبد هللا.
مبروك.

خطوبة
السبت  7111/4/77تمـــــت في رام هللا خطــوبة الشاب اليــاس أنــور خــــوري علــــى
اآلنسة لورينا اسامة شحادة .مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
* زيارات وفود لرعية بيرزيت :يوم األربعاء  7117/4/17زار وفد من فرسان القبر
المقدس كنيسة بيرزيت ويوم الجمعة  7117/4/71زارها وفد الماني وبعد زيارة الكنيسة
والصالة معا من اجل السالم القى كل من االب لويس حزبون والدكتورة سمية محاضرات
حول الوضع الراهن في فلسطين عامة وبيرزيت خاصة.
حج الى عمواس القبيبة االثنين  :7117/4/17اشتركت رعية بيرزيت مع باقي الرعايا
في فلسطين والجليل بحيث كان هناك  11باص ما عدا السيارات الخاصة في الحج الى
عمواس القبيبة .تراس القداس اإللهي االب فرنسيس باتون Frحارس األراضي
المقدسة ،وبعد القداس تم جولة حول الموقع االثري بإشراف االب لويس حزبون ثم
تناو لنا وجبة الغذاء في القبيبة مع جميع الحضور ثم تابعنا الزيارة الى ملجا المسنين في
القبيبة ،ومن ثم انطلقنا الى رام هللا لزيارة متحف الشاعر الفلسطيني محمود درويش
وقبر الرئيس عرفات واختتمت الزيارة في محالت حلويا ت زالطيمو وسوبر ماركت
ماكس مار.
* حفلة اول مناولة والتثبيت يوم االحد  7117/1/7تحتفل 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 714

أحــد الفصح المجيد
7117/4/71

االحد الثاني للفصح :ظهوريسوع لتوما الرسول (يوحنا )11-11 :71
أ .د .لويس حزبون
سلط انجيل الفصح األضواء على عدم ايمان توما وتطويب االيمان- :
يُ ِّ
 )1عدم ايمان توما بقيامة الــــــرب :قد رفض تومــــــا شهادة التالميذ بقيامة الرب
ين في يَدَي ِّه ،وأَض َْع إِّصبَعي في
الم
بص ْر أَث َ َر ِّ
َ
الرب)) .فقا َل لَهم(( :إِّذا لم أ ُ ِّ
"((رأَينا َّ
سمار ِّ
ومن" (يوحنا  .)71 :71أنكر توما ورفض ان يثق
الم
سمارين ،ويدي في َج ْن ِّبه ،لن أ ُ ِّ
كان ِّ
َ
َم ِّ
بشهادة الجماعة الرسولية .واشترط طالبا ً برهانا خاصا به .وفرض على المسيح شروط
إيمانه .كأنه يُملي على هللا السبيل الذي يجب ان يسلكه إلظهار يسوع نفسه له .انه يجهل
سمو حرية هللا المطلقة في عطائه وعمله .التسليم الكامل هلل مطلوب .يعرف يسوع عقلية
توما المتطلبة للشروط ،ولكن يعرف ان قلبه الذي ظل صادقا ً مع نفسه ،وصادقا ً مع
اآلخرين .فظهر للتالميذ وتوما معهم واراه جراحاته ودعاه الن يضع يده عليها .فلم يجد
توما االَّ كلمة واحدة تعبر عن رد فعله امام يسوع المسيح "ربي والهي" .وهي عبارة ال
لقضيَّتي يا
تقال في العهد القديم إال هلل كما في قول صاحب المزامير "ِّست َ ْي ِّق ْظ وقُ ْم ِّل َحقَي ِّ
سيَدي" (مزمور  .)71 :11فأقر توما بعماه واعترف بسيادة يسوع اإللهية .ويمثل
ِّإلهي و َ
الرب
سان أَنَّ يسو َ
ع المسي َح هو َّ
هذا االعتراف ذروة اعالن االيمان المسيحي "يَش َهد َ ُك ُّل ِّل ٍ
ت َ ْمجيدًا هللِّ اآلب" (فيلبي  .)11 :7ويقودنا الى إيمان ساجد مستسلم لإلرادة هللا والمستحق
الطوبى.
 )7تطويبة اإليمان :اختتم اللقاء بين توما مع يسوع في التطويبة "أ َ ِّألَنَّكَ َرأَيتَني آ َمنتَ ؟
يؤمنونَ ولَم يَ َروا" (يوحنا  .) 71 :71توما يريد ان يرى ليؤمن ،والمسيح
طوبى ِّللَّذينَ ِّ
يريده ان يؤمن ليرى .االيمان عند توما رؤية ثم تصديق ،وااليمان عند يسوع تصديق ثم
رؤية .لذلك جاءت تطويبة االيمان وهي التطويبة الثانية في انجيل يوحنا بعد التطويبة
األولى التي تتعلق بالمحبة األخوية (يوحنا  .)17-11 :11فقد طوب يسوع الذين يؤمنون
به ،ولم يروا ربهم قائما من الموت ،بل يصدقون شهادة الذين رأوه (اعمال الرسل :7
.)17
أخير يدعو يوحنا البشير القارئ من خالل هذا النص اإلنجيلي (يوحنا  )71 :11الى تصديق
شهادته ،ألنه هو واحد من الذين رأوا الرب (يوحنا  ،)14 :1انه واحد من الذين سمعوا،
ورأ وا بأعينهم ،وتأملوا ولمسوا بأيديهم كلمة الحياة كما جاء في شهادته "ذاك الَّذي كا َن
ستْه يَدانا ِّمن َك ِّل َم ِّة
س ِّمعناه ذاك الَّذي َرأَيناهُ بِّعَينَينا ذاكَ الَّذي تَأ َ َّملناه ولَ َم َ
ُمنذُ البَدْء ذاك الَّذي َ
الحَياة " ( 1يوحنا .)1 :1

برنامج االسبوع وفعالياته 7117/4/11 – 7117 /4/71
زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :لماذا عيد الرحمة اإللهية؟ وما هي وعود يسوع للمحتفلين بالعيد؟
الجواب :ومن وحي يسوع " أرغب أن يُحتفل بعيد الرحمة في األحد األول بعد عيد الفصح .لن
تجد البشرية السالم ما لم تعود الى نبع رحمتي .أريد أن يقام عيد للرحمة وأريد صورة الرحمة
اإللهية أن ت ُبارك احتفاليا في األحد األول بعد عيد الفصح وسيكون هذا األحد – عيد الرحمة .واريد
أن ت ُعرض هذه الصورة على الجمهور في األحد األول بعد عيد الفصح"
أما وعود يسوع للمحتفلين فهي:
"في ذلك اليوم ستتفجر أعماق رحمتي الحنون ،وأسكب كل النعم على تلك النفوس التي تقترب
من ينبوع رحمتي .وستنال النف س التي تعترف وتتناول القربان المقدس الغفران الكامل من الخطايا
ومن العقوبات .وأريد أن أمنح الغفران الكامل لكل النفوس التي تذهب إلى االعتراف وتقبل المناولة
المقدسة يوم عيد الرحمة”
في ذاك اليوم ست ُفتح كل األبواب اإللهية وتنهمر الفيضانات اإللهية التي تتدفق منها النعمة .ال
ينبغي أن تخاف النفس من االقتراب مني ولو كانت خطاياها أرجوانية اللون .إن رحمتي هي أعظم
من أن يستطيع أي عقل بشري أو مالئكي إدراكها .كل كائن يتحدر من أعماق رحمتي الكلية
الحنان ،وكل نفس متحدة بي ستتأمل بحبي ورحمتي طوال األبدية.

السؤال الثاني :لماذا كتب يوحنا إنجيله؟
ع هو المسي ُح اب ُن هللا ،و ِّلت َكونَ
ُؤمنوا بِّأ َ َّن يسو َ
الجواب :يقول يوحنا اإلنجيلي "إِّنَّما ُكتِّبَت هذه ِّلت ِّ

اسمه( .يوحنا  .)11 :71واستنادا على ذلك كتب يوحنا اإلنجيلي لهدفين:
لَكم إِّذا آ َمنت ُ ُم الحياةُ بِّ ِّ
الهدف األول :هو االيمان أ َّن يسوع الذي من الناصرة الذي ولدته العذراء والذي رأيناه إنسانًا في
وسطنا وصلب وقام هو المسيح ابن هللا ،المسيح الذي تنبأ عنه كل األنبياء .وهو رجاؤنا وخالصنا.
الهدف الثاني هو قبول المسيح والثقة فيه وإعطائه السيادة ليقود حياتنا على األرض لننال الحياة
األبدية التي ظهرت في قيامته المجيدة.

السؤال الثالث :ما هو هدف الصلب عند الرومان؟
الجواب :إن الهدف األساسي من الصلب لم يكن إعدام شخص ما فحسب أنما كان بعث الخوف
في قلوب عامة الشعب وذلك ب إرسال إشارة عالية وواضحة وهي :هدد الدولة وهذا ما سوف تناله.

االحد  :7117/4/71أحد الرحمة االلهية القداس الساعة  11:11صباحاً.
 تبادل التهاني مع االخوة المسلمين في قاعة الروم الساعة  4:11مسا ًء.
االثنين  :7117/4/74القداس الساعة  1:11مسا ًء.
 عطلة مدرسية بمناسبة عيد االسراء والمعراج.
الثالثاء  :7117/4/71القداس الساعة  1:11مسا ًء .عيد القديس مرقس االنجيلي
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  4:11مسا ًء.
 اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  1:11مسا ًء.
االربعاء  :7117/4/71القداس الساعة  1:11مسا ًء.
الخميس  :7117/4/ 77القداس الساعة  1:11مسا ًء عيد القديس سمعان أسقف القدس.
 اجتماع البراعم الساعة  4:11مسا ًء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4:11مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :7117/4/71عيد القديس لويس دي مونفور القداس الساعة  1:11صباحا ً.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  11:11صباحا ً بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  11:11صباحا ً بإشراف األخت شذى.
 لقاء للشبيبة في ببرنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  1:11مسا ًء.
السبت  :7117/4/71قداس بمشاركة الموعوظين الساعة  1:11مسا ًء.
 تدريب الجوقة الساعة  4:11مسا ًء
 اجتماع الشبيبة االعدادية  1:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  1:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء مع اللجنة الجامعية والشماس.
االحد  :7117/1/11االحد الثالث للفصح القداس مع وفد سويسري الساعة 11:11
صباحاً.

تنبيهات زواج



إن الشاب ريتشارد قيس مـــــن سكان بـــــريطانيا يريد ان يتكلل على اآلنسة
ماهرة ناصر مسلم يوم االحد  7117/1/7وهذا هو التنبيه األول.
إن الشاب سمعــــان حنـــــا يوسف مسلم يـــــريد ان يتكلل علـــــى اآلنسة
ميرنا فريد بطرس سروع يوم األحد  7117/1/14وهذا هو التنبيه األول.

