أخبار الرعية والبلد
العائدون
االربعاء  7117/4/11عاد الواليات المتحدة السيد جورج عازر شاهين وزوجته إفـــلين.
االثنين  7117/4/74عاد من فرنسا وفد طلبة مدرسة البطريركية الالتينية في بيرزيت:
وهم مير جاسر وهيلينا مسلم وفايلت صايج وماريا صايج واية دبور وروال مسلم وداليا
شرقاوي ولين علوش تحت اشراف االستاذ سامر المعلم والمعلمة مها مسلم في تبادل
ثقافي لمدة عشرة أيام في فرنسا.
الخميس  7117/4/77عادت السيدة لوريس جريس صايج مع زوجها فؤاد خلف وبنتها
ظانا من تكساس فالحمد هلل على سالمتة الجميع..
*الزائــرون السبت  7117 /4/11قدم من كاليفورنيا السيد هاني عيسى شاهين .األحد
 7117/4/72قدم من كاليفورنيا السيد إبراهيم جريس كيلـة .أهالً وسهالً بهما بين
أهلهما وفي بلدهما.
*المواليد :األربعاء ُ 7117/4/17رزقت السيدة لورا يوسف صايج وزوجها السيد رامي
مسعد بمولودتهمـــــــا الجديدة اسميـــــاها" نيـرال".
السبت  7117/4/77رزق السيد عازر بربار وزوجته فدوى أبو الليل بمولودتهما البكر
واسمياها "فيرونيكا" .مبروك ونتمنى لها ان تنمو في السن والحكمة والنعمة عند هللا
والناس.
*العمادات سبت النور  7117/4/11نال سر العماد المقدس في كنيسة العذراء سلطانة
السالم في بيرزيت الطفل تيم عالء جالل نصر ،سبت النور  7117/4/11نال الطفالن فؤاد
ومايا يعقوب فؤاد عبد هللا .ونتنمى لهم ان ينموا في السن والحكمة والنعمة عند هللا
والناس .مبروك.
* الوفيات  :الجمعــــة  7117/4/72إنتقل إلــــى رحمته تعــــالى فــــــي اوهايــــو السيد
ذياب خليل شحادة عن عمر (  ) 11سنة – له الراحة ألبدية ولذويه من بعده طول البقاء
وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
* 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 .فالجميع مدعوون لالشتراك لفرحة
ابنائنا.
كتاب جديد للسيدة جميلة علوش عرنكي- :
االحد  7117/4/21حفـــل توقيـــــــع كتـــــاب جديـــــد للسيدة جميلة عرنكـــــي بعنوان
" خواطر جميلة" وذلك فـــــي قاعة البروتستانت في رام هللا .مبروك والى األمــــام.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 714

أحــد الفصح المجيد
7117/4/72

االحد الثالث للفصح :ظهور يسوع القائم من الموت على طريق عماوس
أ .د .لويس حزبون
سلط انجيل االحد الثالث للفصح األضواء على لقاء المسيح القائم من األموات (لوقا :74
يُ ِّ
 )21-12من خالل االيمان به في الكتاب المقدس ومعرفته في االفخارستيا.

 )1اللقاء بيسوع من خالل االيمان به في الكتب المقدسة (لوقا .)77-71 :74
صرح
آمن تلميذا عمواس بيسوع القائم عن طريق تفسير يسوع لهما الكتب المقدسة كما َّ
َدرنا ،حينَ كان يُح َِّدثُنا في ال َّ
ح لنا
شر ُ
طريق ويَ َ
"أ َ َحدُهما ِّلآل َخر :أَما كانَ قلبُنا ُمت َّ ِّقدا ً في ص ِّ
ال ُكت ُب؟ " (لوقا  .)27 :74أخذ يسوع بأسلوبه التربوي في الوعظ ،يفسر للتلميذين الكتب
المقدسة .بدأ يدنو منهما ويسأل عن حالتهما بالرغم من عدم تعرفهما عليه .وأعطى لهما
ص
مجاالً للتعبير ،ثم اخذ يفسر لهما حدث القيامة بالرجوع الى الكتب المقدسة "بما يَخت َ ُّ
ِّبه ،بداية من نسل المرأة الموعود في سفر التكوين (التكوين  )17 :2مرورا ً بالعبد المتألم
في سفر اشعيا (اشعيا  )12ثم االنسان المطعون في سفر النبي زكريا (زكريا ،)12 :1
فالسيد الموعود به في سفر مالخي (مالخي  )2شارحا كل ما يدور حول آالم المسيح
ب على ال َمسيحِّ أَن يُعانِّ َي تِّلكَ اآلالم فيَد ُخ َل في َمج ِّده" (لوقا :74
وقيامته" .أَما كانَ يَ ِّج ُ
 .)72فما تحقق في شخص يسوع المسيح ،اعده هللا منذ االزل ،وبدأه في تاريخ .فخير
وسيلة لإليمان في يسوع هي مراجعة الكتب المقدسة بعمق وحرارة واالستماع الى كلمة
هللا.

 )2لقاء يسوع القائم وعرفته عن طريق االفخارستيا (لوقا )27-72 :74
إذا كانت الوسيلة األولى للقاء المسيح هو فهم الكتاب المقدس لأليمان به ،فان الوسيلة
الثانية هي االفخارستيا لمعرفته .عرف التلميذان يسوع عند كسر الخبز في االفخارستيا
س معَ ُهما
(لوقا  .)27-72 :74واالفخارستيا هي مشاركة يسوع في كسر الخبز" :ل َّما َجل َ َ
ِّلل َّ
وناولَهما" .استعمل يسوع الفاظا افخارستيا ليُفهم تلميذي
وباركَ ث ُ َّم ك َ
س َرهُ َ
طعام أَخذ َ ال ُخب َْز َ
عماوس بان "كسر الخبز يمكنهما من اللقاء بالمسيح القائم من بين االموات .فكسر الخبز
وعرفاه" .أن المسيح الرب
كانت عالمة لحضوره الحي في وسطهم" .فانفَتَحَت أَعيُنُهما
َ
حاضر بشكل حقيقي في االفخارستيا ،بجسده ودمه ونفسه والهوته ،ولكننا ال نراه سوى
بعيون اإليمان .معرفة شخص يسوع المسيح ليس مجرد العلم ،بل الدخول في عالقات
شخصية وجودية معه من خالل االفخارستيا.

برنامج االسبوع وفعالياته 7117/1/7 – 7117 /4/21

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال االول :ما هو مفهوم الكتاب المقدس؟
الجوب :الكتاب المقدس هو سلسلة االسفار المقدسة المؤلفة من العهد القديم والعهد الجديد
دونت بوحي من الروح القدس خالل ألف سنة ويعتبرها اليهود والمسيحيون الكتب
التي ّ
األساسية إليمانهم باهلل الواحد .اما العهد الجديد فهو خاص بالمسيحيين وهو يحتوي على
االناجيل األربعة ،وا عمال الرسل ورسائل بولس والرسائل العامة وسفر الرؤيا.
السؤال الثاني :ما أهمية العهد القديم في نظر المسيحيين؟
في العهد القديم يُظهر هللا ذاته خالقا وحافظا للعام ومربيا ً للبشر .واسفاره هي كلمة هللا .من
دون العهد القديم ى يستطيع المرء ان يفهم يسوع .فهو يهيأ مجي المسيح وفيه كنز من الوصايا
والنبوءات والصلوات والحمة وخصوصا المزامير التي هي جزء من صالة الكنيسة.
السؤال الثالث :ما هي أهمية العهد الجديد في نظر المسيحيين؟
في العهد الجديد يكتمل الوحي اإللهي .فاألناجيل االربعة هي بمثابة لب للكتاب المقدس ،فيها
يُظهر ابن هللا نفسه ،كيف هو وكيف يالاينا .واعمال الرسل يطلعنا على تاريل الكنيسة وعلى
عمل الروح القدس .والرسائل الرسولية :رسائل بولس الرسول والرسائل الكاثوليكية تعلمنا
كيف نعيش حياتنا في نور المسيح واما سفر الرؤيا فتكلمنا عن نهاية األزمنة " .بواسطة كلمته
يقول لنا هللا من هو وماذا يريد .انه يكلمنا اليوم وه ويهبنا النور ويرشدنا الى طريق الحياة،
ويقودنا نحو السالم .فقراءة الكتاب المقدس هي بمثابة استشارة المسيح .وإيماننا ينمو عندما
نصغي لكلمة هللا.
السؤال الرابع :ما هو دور الكتاب المقدس في الكنيسة؟
الجواب :ان الكنيسة تستمد حياتا واوتها وصلواتها من الكتاب المقدس.
تبادل تهاني بين االخوة المسلمين والمسيحيين بمناسبة األعياد :االحد  2102/4/22اام
الشيل عصام مع والوفد المرافق من وجهاء االخوة المسلمين في تبادل التهاني مع كهنة
الرعايا :االب راجي ،واألب لويس واألب اندراوس التي استلم رعاية كنيسة الروم
األرثوذكس في بيرزيت مبروك .وتخلل اللقاء كلمات لعدد من الشخصيات ،االب اندراوس
عن كنيسة الروم االرثوذكس ،وكلمة الشيل عصام عن االخوة المسلمين وكلمة محمود ذياب
عن أعضاء البلدية واختم االب لويس حزبون كلمة شكر وترحيب وتهنئة ودعاء ليحل السالم
والمحبة والوحدة واالخوة بين أبناء الشعب الواحد ، .وبعد ذلك توجه الجميع الى خيمة
االسرى في بيرزيت للتضامن مع االخوة االسرى مع دعائنا لهم بالعدل والحرية والسالم.

االحد  :7117/4/21االحد الثالث للفصح القداس الساعة  11:11صباحاً.
 وفد سويسري (عدده  71شخص) بإشراف االب بيتر والشماس منفريد.
 حفل إطالق كتاب قصائد شعرية " خواطر جميلة" للسيدة جميلة علوش.
االثنين - :7117/1/1
 صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء .عيد القديس يوسف.
 تدريب طلبة اول مناولة والتثبيت لمدة أسبوع من الساعة  2:11-1:11مسا ًء.
الثالثاء  :7117/1/7صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مساءًً .
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  4:11مسا ًء.
االربعاء  :7117/1/2صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 عيد القديس يعقوب الرسول شفيع رعية يافة الناصرة.
الخميس  :7117/4/ 4صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 اجتماع البراعم الساعة  4:11مسا ًء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4:21مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :7117/1/1صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 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  2:11مسا ًء.
السبت  :7117/1/2صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 عماد الطفلة هيا زيادة زيادة 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  :7117/1/7االحد الرابع للفصح القداس الساعة  11:11صباحاً.
 حفلة اول مناولة والتثبيت وتصوير التلفزيون الفلسطيني .التواجد  1:21صباحاً.
اكليل اشاب رتشارد قيس على اآلنسة ماهرة ناصر مسلم الساعة  2:11مسا ًء.

تنبيهات زواج

ان الشاب ريتشارد قيس مـــــن بريطانيــــــــا يريد ان يتكلل علـــــى االنسة ماهرة
ناصر مسلم يوم االحد  7117/1/7وهذ هو التنبيه الثاني.
ان الشاب سمعـــــان حنـــــا يوسف مسلـــم يريـــد ان يتكلــــل علــــى اآلنسة ميرنا
سروع يوم االحد الموافق  7142/5/41وهذا هو التنبيه الثاني.
فريد بطرس ّ

