أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :األحد  7182/6/81قدمت من شيكاغو السيدة هـدى مرعب داود كيله .
االحد  7182/6/81قدمت من بنسلفانيا السيدة شنارة نجيب ياسر مسلم برفقة إبنها أشرف
وزوجته رباب وإبنيهما إميل ورمزي وإبنتهما سيلين .الجمعة  7182 /6/72قدمت من
األردن السيدة ماري بطرس جاسر برفقة أبنائها فادي وجاسر ومجدي.
االربعاء  7182/6/78قدم من أمريكا السيد جوني نعوم زهران وزوجته منى وإبنهما روني
وإبنتهما جوانا – أهالً وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
* المغـادرون اإلثنين  7182/6/81غادر إلى كاليفورنيا السيد حسام عودة سابا .الثالثاء
 7182/ 6 / 71غادرت إلى كنـدا السيدة سارة إبراهيم حنون بعد أن قامت بزيارة لشقيقتها
هيام وزوجها في بيرزيت .رافقتهما السالمة.
ا* خطوبة االحد الموافق  7182/6/72ت ّمت خطوبة اآلنسة فاديا إبراهيم سعد على الشاب
خليل ترجمان من رام هللا في بستان دير الالتين ،مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
* مخيم فئة الشبيبة العاملة بعنوان " حبي لك حياة ال تنتهي" :أقيم المخيم الصيفي لفئة
الشبيبة العاملة من كل فلسطين ( )7182/6/72-74في عسفيا  -حيفا وقد وشارك فيه من
أبناء بيرزيت :نورما صايج -داليا عبد هللا-مرسيل بربار-رنين سالمة-آرلين
عودة والمرافقين سالم عبد هللا ونتالي عبد هللا ,ونرمين عودة وميرا ابودية .
* مخيم دير الالتين لعام  :7182يبدأ مخيم دير الالتين لعام  7182اعتبارا من 7182/2/82
الى  7186/2/72تحت اشراف الشماس وجدي والشبيبة الجامعية والعاملة وذلك للطلبة من
الصف التمهيدي حتى الحادي عشر .للتسجيل عند سكرتارية في اقرب وقت ممكن لحجز
االشتراك (تلفون .)7181224
* تهنئة الى االب عزيز حالوة كاهن رعية بير زيت سابقا من عام 7111-7112
الثالثاء  7182/6/72يتقدم كاهن الرعية االب لويس حزبون وراهبات الوردية وفعاليات
الرعية باحر التهاني الى ا الب عزيز حالوة ،لحصوله على درجة الماجستير في علم
الليتورجيا المقدسة ،من كلية الالهوت في جامعة الصليب المقدس في روما ،وعنوان رسالة
الماجستير ’:كنيسة القدس وليتورجيتها في القرون الخمسة األولى‘ ،ونتمنى له دوام
سا لمادة الليتورجيا لكهنة
التوفيق في مهمته الجديدة نائبًا لرئيس المعهد االكليريكى ومدر ً
المستقبل .وعقبال الدكتوراه.
* تهنئة الى الروم الملكيين الكاثوليك ببطريركهم الجديد :االثنين  7182/6/ 81عين
المطران جوزيف عبسى بطريركا جديدا للروم الملكيين الكاثوليك .وس ّمي يوسف االول.
متمنين له بالتوفيق والنجاح وطول العمر ومبروك.
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األحد الثالث عشر للسنة
7182/2/7

االحد الثالث عشر من السنة :حمل الصليب (متى )47-22 :81
أ .د .لويس حزبون
يسلّط انجيل اليوم األضواء على توصيات يسوع لتالميذه في حمل الصليب .ومن هنا
نتساءل ما معنى حمل التلميذ صليبه؟ " َمن أَرادَ أَن يَتبَعَني ،فَ ْليَ ْز َه ْد في نَ ْفسه ويَحم ْل
صليبَه ويَتبَعْني " (متى  .)74 :86فالصليب رمز زهد التلميذ عن ذاته والعالم وعالقاته.
 )1حمل الصليب بالزهد عن الذات :ينبغي للتلميذ ان يموت في ذاتهَ " .من لم يَحم ْل
يس أ َ ْهالً لي" (متى  .)21 81من اعتمد يصبح مسيحيا ،والتلميذ ال
صَليبَه ويَتبَعْني ،فلَ َ
سك
يكون تلميذ للمسيح بشهادة العماد بل بشهادة الحياة.
فالتقرب من هللا ،ال يت ّم ذلك بالتم ّ
ّ
والتشبّث بالذات بل بالزهد والتخلّي ،والترك ،الخلع "اخلَ ْع نَعلَيكَ من رجلَيكَ " (خروج :2
يدي هللا " يا أَبَت ،في يَدَيكَ أَجعَل
 .)2ويصل الزهد ذروته بالتخلي عن الذات ووضعها بين ّ
روحي"(لوقا  .)46 :72فالصّليب أن يسلم اإلنسان نفسه وك ّل ما له إلى هللا.
 )7حمل الصليب بالزهد عن الدنيا :إن الصليب الذي ينبغي على تلميذ المسيح ان يحمله
هو ليس عالمة على أنه يزهد بنفسه فحسب ،إنما يزهد في الدنيا أيضا؛ ال نقصد بكلمة
الزهد هنا أن نتخلّى عن العادات السيّئة والخطايا والميول المنحرفة والخبرات غير
أألخالقية واالجهاض والبغض والعنف والسرقة ...فالتخلّي عن هذه األمور بديهيّة تعلنها
ونفيس من األرضيّات التي يملكها
جميع الديانات ،إنما المقصود هو التخلّي ع ّما هو غا ٍل
ٍ
التلميذ ،ما هو عزيز على قلبه منها ،وما هو متعلّق به شديد التعلّق.
 )2حمل الصليب بالزهد عن العالقات الطبيعية :المسيحي ال يكون تلميذا بشهادة العماد
بل بشهادة الحياة ،وشهادة الحياة هي االلتزام .وااللتزام يستلزم قراراً ،والقرار هو أن
يس أ َ ْهالً لي .و َمن كانَ
نضع األولوية المطلقة هلل " َمن كانَ أَبوه أو أ ُّمه أَح َّ
َب إلَيه منّي ،فلَ َ
يس أ َ ْهالً لي (متى  .)22 :81ويعلق القديس يوحنا الذهبي
ابنه أَو ابنَته أَح َّ
َب إلَيه منّي ،فلَ َ
الفم " إن أحببنا الرب من كل القلب يجدر بنا أال نف ّ
ضل عنه حتى اآلباء واألبناء" .وال
يقبل أن نحب أحدًا حتى حياتنا الزمنيّة هنا إال من خالله.
 )4مكافأة على حمل الصليب :من يقبل هذا الصليب يختبر ان الصليب طريق مجد التلميذ.
يكرم هللا تالميذه ورسله ،فيعتبرهم وكالءه؛ وكل قبول لهم هو قبول له ،وكل عطيّة تقدّم
سلَني"
لهم ،إنّمـــا تقدّم له شخصيًا! " َمـــــن قَبلَكم قَبلَني أَنا ،و َمـــن قَبلَني قَب َل الَّذي أَر َ
(متى .)41 :81

برنامج االسبوع وفعالياته 7182/2/1 – 7182 /2/7
زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى إشارة الصليب" باسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد "؟
الجواب  :توحي إشارة الصليب الى إله واحد بثالثة أقانيم .وهذا هو جوهر االيمان المسيحي .عندما
نقول اآلب نتذكر العالقة بينه وبين االبن ،فاآلب أرسل ابنه يسوع المسيح ليصير مثلنا ويكفّر عن
خطايانا ومنها هنا التجسد والفداء ،وعندما نقول الروح القدس نتذكر المحبة القائمة بين اآلب
واالبن ،وهو الذي يجعلنا نذهب الى اآلب وباالبن .وعنما نقول باسم اآلب نؤكد ان هللا ارسلنا في
مهمة ينغي لنا ان نقوم بها بأمانة وهي مشاركة اآلب في الخلق ،ومشاركة االبن في الفداء ،ومشاركة
الروح القدس في المحبة.

السؤال الثاني :ما هي دالئل إشارة الصليب؟
الجواب  :عندما نلمس جبهتنا يعني اننا نكرس هلل افكارنا ،وعندما نلمس الصدر يعني اننا نكرس
هلل عواطفنا وعندما نلمس الكتف تعني نكرس هلل عملنا ،وهذا التكريس التزام منا لخدمة المسيح.
ثم حركة اليد من الكتف الى الكتف تثمل انفتاح ذراعي المصلوب وتعني االنفتاح على الغير .اما
حركة اليد من الجبين الى الصدر فتعني االرتباط القائم بين هللا والبشر .وكلمة آمين تعني لتكن
مشيئتك يا رب .وبعبارة أخرى اشارة الصليب هي مختصر االيمان المسيحي.

السؤال الثالث :كيف أصبح مسيحياً؟
الص" (اعمال الرسل .)28 :86
ب يسوع تَنَل ال َخ َ
الر ّ
الجواب :يجيب الرسول بولس قائالً " آم ْن ب َّ

ويو ّ
ضح انجيل يوحنا معالم طريق اإليمان فيقول ” :أ َ َّما الَّذينَ قَبلوه وهم الَّذي َن يؤمنونَ باسمه فقَد
َم َّكنَهم أ َ ْن يَصيروا أَبْنا َء هللا : 13فهم الَّذينَ ال من د ٍَم وال من َرغبَة لَحْ ٍم وال من َرغبَة َرجل بل منَ هللا
ولدو" (يوحنا  .) 87 :8فاإليمان بالمسيح يعني االعتراف بأن المسيح هو رب .وهذا الرب القدوس
قد نزل من مجده في السماء إلى أرضنا متخذا ً جسدا ً إنسانيا ً لكي يحل مشكلة الخطايا والذنوب التي
فصلتنا تماما عن هللا ،وأ ّهلتنا لنوال عقاب هللا العا دل الذي هو العذاب األبدي .وألن الكتاب المقدس
يذكر لنا أن أجرة (عقاب) الخطية هي موت ،لذلك استحققنا جميعا عقاب هللا في الجحيم .لكن هللا
أحب العالم بغض النظر عن الجنس والنوع واللون والشكل ،أحبني وأحبك أنت أيضا ً لذلك نزل
المسيح لكي ما يأخذ عنا عقاب الذنوب بالك امل ومات نيابة عنا ،ثم قام منتصرا على القبر والموت
والشيطان وأعلن أن كل من يثق ويؤمن بما عمل فقد نال الحياة األبدية ،ألن عدل هللا قد أخذ مجراه،
وبهذا يقدر اإلنسان أن يحمل اسم المسيح أي يصير مسيحيا ً ويدعو هللا القدوس ” أبي السماوي”.
مالحظة :إن كانت لديك أي أسئلة أخرى ،فال تتردد في الكتابة لنا بها.

االحد  :7182/2/7االحد  82من زمن السنة القداس الساعة  81:82صباحاً.
 فلس مار بطرس :تقوم كل كنائس العالم في لم فلس بطرس لمساندة خليفة مار
بطرس في مهمته الراعوية التي تعنى بأعمال المحبة والرحمة وال سيما تجاه
الكنائس الفقيرة شكرا لحسن تعاونكم.
االثنين  :7182/2/2القداس الساعة  2:21صباحا ً.
 عيد توما الرسول.
 بدء رياضة روحية للكهنة في بيت الجليل حتى صباح السبت . 7182/2/1
الثالثاء  :7182/2/4عيد القديسة اليصابات.
االربعاء - :7182/2/2
 حفلة حنة لآلنسة جوانا ناجي عواد عروسة الشاب عصام جريس صايج.
الخميس  7182/2/ 6القداس الساعة  6:00مساء.
 عيد القديسة ماريا غورتي البتول الشهيدة.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:21مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة -: 7182/2/2
 لقاء للشبيبة في برنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  6:11مساءً.
السبت  :7182/2/1القداس في تمام الساعة  6:11مسا ًء.
 بدء تدريب المنشطين للمخيم بإشراف المحامية ارلين نبيل عودة.
 عماد الطفلين يعقوب ورائد عالء يعقوب بربار بعد القداس مباشرة .
 اكليل الشاب خضر جهاد عنفوص (رام هللا) على اآلنسة أريج داود مسلم.
االحد  :7182/2/1االحد  84من زمن السنة القداس الساعة  81:82صباحا ً.
 إكليل الشاب عوض رفيدي (جفنا) على اآلنسة ماريا سعد يعقوب سعد في كنيسة
الروم األرثوذكس في بيرزيت.

تنبيهات زواج
 إن الشاب عبد هللا ناصر مسلم يريد ان يتكلل على اآلنسة كالرا جميل شاهين من
عين عريك وهذا هو التنبيه األول (.)7182/2/86
 إ ن الشاب عبد هللا سالمة صايج يريد ان يتكلل على اآلنسة جوليانا حنا زنايد وهذا
هو التنبيه األول (.)7182/2/77

