أخبار الرعية والبلد
*الزائرون األربعاء  7780/87/81قدمت من أالبامـا السيدة سلمى مفيد سليمان سمندر
برفقة زوجها السيد أدمون حنا ضبيط وشقيقها السيد سليمان مفيد سليمان سمندر
وزوجته فريال مدانات سمندر – أهالً وسهالً بهم بين أهلهم وفي بلدهم.
*المواليد االثنين ُ :7780/9/72رزق السيد عمرو يعقوب زيادة وزوجته مارينا حنا عايد
بمولودهما الجديد وأسمياه فارس.
الخميس ُ 7780/87/89رزق السيد شادي عيسى علوش وزوجته صوفيا بمولودهما
الجديد وأسمياه " عيسى " – مبروك ونتمنى للمولودين أن ينموا في السن والنعمة
والفهم والحكمة والحظوة عند هللا والناس.

الوفيــات
األربعاء  7780/87/81انتقل إلى رحمته تعالى في أمريكا السيد سليمان زكريا جاسر.
الخميس  7780/87/89انتقل إلى رحمته تعالى في رام هللا المرحوم سليم نبيل العبو لهما
الراحة األبدية ولذويهما من بعدما طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
*رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين
االحد  7780/87/79تحتفل األبرشية البطريركية الالتينية في القدس بعيد شفيعتها سيدتنا
مريم العذراء سلطانة فلسطين ،في مزارها في دير رافات .االنطالق الساعة 0:77
والفطور في محطة االستراحة ثم القداس اإللهي والدورة التقليدية الساعة  87:07ويليه
تناول وجبة الغذاء ثم التوجه لزيارة األماكن االثرية في قيسارية البحرية .لالستفسار
االتصال بالسكرتيرة السيدة ماري على رقم الهاتف .7187004

*مطلوب مبادرة من فئة الشبيبة اإلعدادية للتحضير لعيد يسوع الملك- :
إستعدادا لإلحتفال بعيد يسوع الملك يوم األحد اموافق  7780/88/72مطلوب من فئة
الشبيبة االعدادية تحضير عمل معين ليسوع الملك  ،ويمكن ان يكون العمل اما فيديو او
ترتيلة أو لوحة فنية تعبيرا ً عن محبتهم وإ نتماءهم ليسوع الملك شفيع الشبيبة حيث
يتم عرض العمل لمدة (  ) 0دقائق في عيد يسوع الملك وللتنسيق مطلوب ال تتعدى مدة
العمل يوم األحد الموافق .77801/88/2
*مشروع ترميم ساحة صالون الرعية :االحد  7780/87/82ت ّم ترميم ساحة قاعة الرعية
التي تعرضت أرضيتها للخراب بسبب جذور األشجار المحيطة بالكنيسة.
*الذكرى المئوية إلعادة تأسيس البطريركية الالتينية في القدس . 7780 -8140
في  8140/2/70أصدر البابا بيوس التاسع قرارا ً رسميا باسم " Nulla Celebrior
تمت بموجبة رسامة المطران يوسف فاليركا أول بطريرك على البطريركية الالتينية
األورشليمية في القدس وهو الذي أعاد تأسيسها.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 047

االحد  79للسنة
7780/87/22

االحد  79من السنة :إدّاء الجزية لقيصر والمواطنة (متى )78- 82 :77
أ.د .لويس حزبون
يسلط إجيل االحد األضواء على كيفية عيشنا واجباتنا السياسية او المواطنة.
إن الواجبات للدولة مقدسة وضمن الواجب الديني حيث أنه يتوجب علينا أن نطيع القوانين
ما دامت هذه القوانين ال تطلب منا ما يخالف إيماننا وضمائرنا ووالءنا الرئيسي للّ.
 .8نعيش واجباتنا السياسية ليس بإقامة مملكة روحية بعيدة عن واقعنا ،مملكة مثالية،
بعيدا عن عبء الحياة ،لكن بقدر ما نحافظ على كرامتنا وكرامة االنسان الذي "خلقه
ور ِته ومثاله (التكوين  ،)72 :8وال نسمح ألي شخص او شيء ،او قوة
هللاُ على ُ
ص َ
تقضي عليها.
 .7نعيش واجباتنا السياسية بالتحلي بروح المسؤولية واإللتزام بمبادئ الحرية
والديمقراطية والعدالة اإلجتماعية والتحرر من التعصب والتحيّز ،وباهتمامنا بالخير
العام ،وباحترامنا القوانين والنظام العام واالنتماء والعطاء وحب الوطن والتضحية من
اجله والدفاع عنه.
 .0نعيش واجباتنا السياسية بدفع "الضريبة" حيث نكون مساهمينً في تمويل خزينة الدولة
التي تعود وتوزع المداخيل على شكل تقديمات اجتماعية ضمن إطار السياسات
اإلجتماعية من صحة وتعليم وسكن الئق وغيرها الهادفة الى ترقي المواطن وصوالً الى
مجتمع الرفاه.
 .4نعيش واجباتنا السياسية بالعمل على حماية الحياة والدفاع عنها ،واحترام حقوق
اإلنسان والتسامح وقبول اآلخر وحرية التعبير وبالحرص على الممتلكات العامة من
ُ
طرقات ومبان ووسائل نقل.
 .2نعيش واجباتنا السياسية عندما نتخلى عن مواقفنا السلبية ونشارك بفاعلي ٍة بتطوير
بلدتنا ووطنناً ،ونقدم األفكار واإلقتراحات بحس نقدي بنَّاء ،وننخرط في النسيج
اإل جتماعي من خالل الجماعات والمؤسسات التطوعية التي تربط المواطنين بحياة
مجتمعاتهم.
بالتزام لخدم ِة المجاالت الصحية واالجتماعية
ع
 .2نعيش واجباتنا السياسية عندما نتطو ُ
ٍ
والمدنية ،وعندما نتقنُ عملنا ونساهم في خلق مجتمع أفضل.
باختصار عندما نقوم بكل عم ٍل بكفاء ٍة ومحبة ،ألننا هكذا نخد ُم يسوع في اآلخرين
ونساهم كي نجعل الدولة والمجتمع في خدمة اإلنسان .إذن ليست هنا ثنائيّة بين عطاء قيصر
ب واح ٍد يؤمن بالشهادة لل خالل األمانة في
حقّه وعطاء هللا حقّه ،فإن كليهما ينبعان عن قل ٍ
التزامه نحو المواطنين اآلخرين ونحو هللا.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى " ِإلَيكَ َوحدَكَ َخ ِطئتُ والش َّر أَما َم عَينَيكَ صَنعتُ فت َكونُ عا ِد ًال
ِإذا تكلَمتَ وتكونُ نَزي ًها ِإذا قَضَيتَ ( .مزمور )2 :28؟
الجواب :ان االعتراف بالخطايا هو تعبير عن شعور الضمير بالمسؤولية حيث ال يعني إقامة
حساب بالذنوب وبسرد أكبر عدد من الخطايا ،اطمئنانا على عدم اغفال شيء ،وإنما ان يضع
اإلنسان بر هللا امام فساد االنسان وظلمه (اشعيا  )9 :92وذلك ال ألجل االعتراف فقط بان
العقاب الواقع مستحق ،بل إلظهار ان ثقل الخطيئة تقع على االنسان وهللا بريئا منه "لَكَ البِ ُّر
زي الوجوه"(دانيال  .)0 :9هللا طيّب واما االنسان الخاطئ فهو المسؤول
أَيُّها السي ّد ،ولَنا ِخ ُ
عن الشر.

السامري الصالح"(لوقا .)00-72 :87
السؤال الثاني :ما مفهوم " القريب" في " َمثَل
ّ
الجواب :يوضح مثل السامري الصالح أمرين مهمينَ جداً :بينما كان مفهوم "القريب" يد ُّل

أرض
استقروا في
جوهريا ً على األشخاص المنتمين لذات الشعب باإلضافة للغرباء الذين
ِ
ّ
ب معيَّن .أ ّما اآلن مع
إسرائيل؛ بكلم ٍة أخرى ،كان يد ّل على جماع ٍة متماسكة في بل ٍد أو في شع ٍ
شخص يَحتا ُجني ،وبإمكاني مساعدته هو قريبي.
فأي
ٍ
المسيح فقد أُلغيت تلك الحدودّ .

السؤال الثالث :ما هي مهمة االشبين في المعمودية؟
الجواب :مهمة االشبين ان يساعد المقبل على المعمودية في تعلم مبادئ الديانة المسيحية،

اذ كان بالغا ،وإذا كان طفال ،ان يقدمه مع والديه الى المعمودية ،وان يعاونهما على توجيهه
الى سيرة مسيحية تليق بالمعمودية ،وان يقوم بالواجبات الالزمة للحياة المسيحية بأمانة
(قانون )107

السؤال الرابع :ما هي الشروط الختيار االشبين للمعمودية ؟
الجواب :يلزم ،لقبول شخص ما لمهمة االشبين- :
-8
-7
-0
-4
-2

ان تتوفر لديه االهلية ،والنية للقيام بهذه المهمة.
ان يكون قد اتم السادسة عشرة،
ان يكون كاثوليكيا ومثبتا وقبل االفخارستيا المقدسة،
ان يسير سيرة ايمان ،تتفق والمهمة التي يقبلها.
اال يكون والد المقبل على المعمودية وال والدته( .قانون .)104

السؤال الخامس :هل هناك فص ٌل بين الحياة والدين؟
الجواب :التاريخ والفطرة يشهدان بعكس ذلك .االنسان المسيحي يخضع لسلطات ويحترم
الملوك فيما ال يخالف وصايا الرب او اجباره في البعد عن الرب .فالمسيح ليس ملك ارضي
ولكنه ملك الملوك ورب االرباب السماوي وهو الذي علمنا ان ال نقاوم السالطين االرضيين.
ْس سُ ْل َ
سالَ ِطينُ ا ْلكَائِنَة ُ ِه َي
طانٌ إِالَّ ِمنَ هللاَِ ،وال َّ
" ِلت َ ْخض َْع ُك ُّل ن َ ْف ٍس ِلل َّ
ين الْفَائِقَ ِة ،ألَنَّه ُ لَي َ
سالَ ِط ِ
ُم َرتَّبَةٌ ِمنَ هللاِ" (رومة  ،) 8 :80ويوصي بولس الرسول تلميذه طيطس بان يذكر المسيحيين
بهذا الواجب"" :ذَ ِ ّك ْر ُه ْم أ َ ْن يَ ْخ َ
ست َ ِع ِّدينَ ِل ُك ِ ّل
ينَ ،ويُ ِطيعُواَ ،ويَكُونُوا ُم ْ
سا ِ
ت َوال َّ
لريَا َ
ضعُوا ِل ِ ّ
سالَ ِط ِ
ح" (طيطس .)8 :0
َ
ع َمل صَا ِل ٍ
مالحظة :إن كانت لديك أية سؤال فال تتردد في الكتابة لنا بها.

برنامج االسبوع وفعالياته من  7780/87/77إلى 7780/87/79
األحد  :7780/87/77األحد  79من زمن السنة القداس 10:15صباحا ً.
 األحد العالمي لإلرساليات حيث تقام الصالة ول ّمة الصينية لهذا الهدف.
االثنين  :7780/87/70قداس نحو الساعة  2:77مسا ًء  -عيد يوحنا كابستراني.
 إجتماع لجنة تطوير المقبرة الساعة  2:77مسا ًء.
 إجتماع األخوية الجامعية الساعة  2:77مسا ًء.
الثالثاء  :7780/87/74القداس الساعة  2:77مسا ًء  -عيد أنطون ماري كالري.
 إجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  2:77مسا ًء مع األخت هنرييت.
 سهرات انجيلية مع تالوة السبحة الوردية في البيوت بعد القداس مباشرة.
االربعاء  :7780/87/72القداس الساعة  2:77مسا ًء.
 عيد العذراء سيدة فلسطين.
الخميس  7780/87/72القداس الساعة  0:82صباحا ً.
 إجتماع براعم مدرسة االحد من الساعة  2:77 – 4:77مسا ًء مع األخت ميرا.
 إجتماع أخوية الوردية الساعة  2:77مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  7780/87/70القداس الساعة  2:77مسا ًء.
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف (4مع األخت مريم الساعة  87:77- 9:77صباحا ً.
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )2مع األخت ميرا الساعة  87:77- 9:77صباحا ً.
 محاضرات في جامعة بيت لحم.
السبت  :7780/87/71القداس الساعة  2:77مساء عيد القديسين سمعان ويهوذا.
 الجوقة الساعة  2:77- 4:77مساء مع الشماس واالخت مريم.
 إجتماع الشبيبة االعدادية  2:77مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 إجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  2:77مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت مريم
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0:77مسا ًء مع األخت ميرا واالخت مريم والشماس
يزن بدر.
األحد  :7780/87/79األحد  07من زمن السنة القداس الساعة  87:82صباحا
 رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين شفيعة البطريركية
مكرس لصالة السبحة الوردية حيث تقام سهرات انجيلية في البيوت
 شهر تشرين األول ّ
مع تالوة السبحة الوردية حسب طلب العائلة.

