أخبار الرعية والبلد
*الوفيات :الخميس  0262/6/61انتقلت الـــــى رحمتـــــه تعالـــــــى فـــــي بيرزيت السيدة
عدلة جورج رنتيسي أرملة المرحوم حرب سليمان جاسر عن عمر (  ) 51سنة ،لها الراحة
األبدية ولذويها من بعدها طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
الفائزون في جائزة ألجمل تزيين شجرة الميالد لعام  0202صاحب المرتبة األولى شجرة رقم
( 7بمعدل  )444صوت وصاحب المرتبة الثانية صاحب رقم ( 1بمعدل  .)717مبروك للفائزين
وحظا اوفر لآلخرين.
*التواريخ الهامة لعام  0202للشهور -:4—7-0
 0202/0/0وفد نمساوي عدده  42شخص قداس مع وجبة غداء.
 0202/0/02وفد فرنسي عدده  04شخص قداس وغذاء الساعة  66:22صباحا.
 0202/7/4أربعاء الرماد بدء الصوم األربعيني.
 0202/7/08عيد البشارة بالرب.
 0202/4/64أحد الفصح المجيد في بيرزيت.
 0202/4/01طلعة الكرمل في حيفا.
*المتقدمون على الزواج لعام -:0202
 0202/8/68خطوبة الشاب نعيم رومل مسلم على اآلنسة دستنتي يوسف قواس.
 0202/1/07اكليل الشاب سيمون جاسر على اآلنسة نورما سليمان صايج.
 0202/7/7إكليل الشاب مجدي عيد على اآلنسة نفين حنحن.
 0202/7/67-7أسبوع الروزانا في بيرزيت.
 0202/7/08خطوبة الشاب أشرف نخلة على اآلنسة آرلين نبيل عودة.
 0202/7/01اكليل الشاب بيتر حنا جاسر على اآلنسة رانيا فريد دحو(روم).
 0202/5/6أكليل الشاب خالد جورج عودة على اآلنسة مشلين فايز زيدان.
 0202/5/7أكليل الشاب صقر نادر زيادة على اآلنسة محار يعقوب قسيس.
 0202/5/5إكليل الشاب سامرفرنسيس الحاج على اآلنسة سرين يوسف عيد.
 0202/5/4خطوبة الشاب جاك إبراهيم جاسر على اآلنسة آماندا ماهر صايج.
 0202/5/02إكليل الشاب فريد ماهر صايج على اآلنسة جيسكا االجرب.
السؤال :لماذا تع ّمد الكنيسة األطفال غير القادرين على القيام بفعل حر الستقبال اإليمان؟
الجواب :بما أنّ األطفال يولدون في الخطيئة األصل ّية ،فهم بحاجة الخالص من سلطان الش ّّرير،
حريّة أبناء هللا .ويطلب من الوالدين واالشابين ان يعترف باإليمان باسم الطفل.
لدخول ملكوت ّ
فالولدان مدعوان بحسب كلمة القديس أوغسطينوس ال فقط الى إنجاب األبناء للحياة ،بل الى
إحضارهم هلل حتى من خالل المعمودية ،حيث أنهم يولدون من جديد كأبناء هلل ،ويحصلون على
عطية االيمان" .وليس سر المعمودية ينقل االيمان بل يحصل االنسان أيضا على عقيدة االيمان
التي تدله للسير نحو الخير .ويؤكد ذلك بولس الرسول "أ َ َوتَج َهلونَ أَنَّنا ،وقَ ِد اَعت َ َمدْنا جَميعا في
ع المسيح ،إِنَّما اعتَ َمدْنا في َموتِه ف ُدفِ َّنا َمعَه في َموتِه ِبال َمع ُمو ِديَّ ِة ِلنَحْ يا نَحنُ أَيضا حَياة
يسو َ
َ
ُ
ت بِ َمجْ ِد اآلب؟ (رومة  :)4 :8فال احد يُع ِّمد ذاته ،كما ال
ين األموا ِ
جَديدة كما أقي َم ال َمسي ُح ِمن بَ ِ
احد يَلد ذاته للوجود ،فنحن قد قبلنا المعمودية.

Parish Site: www.birzeitchurch.ps
فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun
>Email: <abunalouis@birzeitchurch.ps

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 587

األحد الثاني للسنة
0202/6/67

األحد الثاني للسنة :يسوع حمل هللا بشهادة المعمدان (يوحنا )74-04 :6
أ .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم حول ما معنى حمل هللا؟ حمل الفصح؟
 )6ما معنى يسوع المسيح "حمل هللا"؟ :ل ّما جاء يسوع الى يوحنا المعمدان إلعالن خدمته
العلنية من خالل المعمودية ،عرف يوحنا المعمدان ان يرى يسوع اآلتي اليه (يوحنا  ،)74 :6وعرف
ان يتجاوز المظاهر الخارجية كي يسبر غور شخصية يسوع ،فقدّمه الى الناس بمناداته " ه َُوذا َح َم ُل
هللاِ الَّذي يَرفَ ُع َخطيئ َةَ العالَم" (يوحنا  ،)04 :6وذلك الن هللا ع َّين يسوع المسيح منذ االزل ذبيحة إثم،
ووعد بانه يكون كذلك في النبوءات والرموز ،ثم قام بإرساله من السماء ليكون ذبيحة فاستحق ان
يس َّمى "حمل هللا" تمييزا عن سائر الحمالن كما جاء في تعليم بولس الرسول "ذاكَ الَّذي جَعلَه هللاُ
لمه تَعالى ( رومة )08 :7
عن ال َخطايا
الماضيَ ِة في ِح ِ
ِ
ظه َر بِ َّره ،ب ِإ ْغضائِه ِ
َكفَّارة في د َِمه بِ ِ
اإليمان ليُ ِ
واخير قَبِله هللا ذبيحة إثم بدل عالم األثمة .وباختصار ،تدل عبارة " حمل هللا " التي وردت مرتين
(يوحنا  )71 ،04 :6على ان يسوع هو المسيح المنتظر ،حمل هللا الذي يُمثل من ناحية عبد هللا المتألم،
ومن ناحية أخرى يُمثل حمل الفصح.
َ
 )0يسوع َح َم ُل هللاِ الَّذي يَرفَ ُع َ
خطيئ َة العالَم :أشار يوحنا المعمدان الى يسوع بعبارة " َح َم ُل هللاِ
الَّذي َيرفَ ُع َخطيئ َةَ العالَم " (أشعيا  .)60 ،7 :87كانت صورة الحمل واضحة لليهود ،وهي حمل الذبيحة
فــــــي الهيكل :في كـــــل صباح ومساء يُق َّدم حمل ذبيحة (االحبار  )7-1 :8في الهيكل عن خطــــــــايا
الشعب تكفيرا عــــــــن الذنوب وفقــــــا للشريعة الموسوية (خروج  .)40-75 :04ويُعلق العالَّمة
أ ُريجين "أن خروفين حوليين كانا يُقدمان كل يوم دائما ،واحد كتقدمة صباحية دائمة ،واآلخر كتقدمة
مسائية دائمة ".وعندما كان إرميا النبي يعاني اضطهاد أعدائه ،أخذ يشبه نفسه بحمل فقال "كنتُ أَنا
ق إِلى الذَّبْح " (إرميا  .)64 :66وقد تنبا أشعيا ان المسيح ،عبد الرب عبد هللا المتألم
َك َح َم ٍل أَليفٍ يُسا ُ
صامتَ ٍة أَما َم الَّذينَ يَ ُج ُّزونَها ولم يَفتَحْ فا ُه
ق إِلى الذَّبْحِ كنَع َج ٍة
سيُقاد الى الذبح كحمــــل "ك َح َم ٍل سي َ
ِ
"(أشعيا  .)7 :87وطبقت صورة عبد هللا المتألم على المسيح الذي كان مزمعا أن يموت ليك ِفّر عن
خطايا شعبه.
ح َم ُل الفصح" :يسوع هو حمل هلل الذي يحمل خطيئة العالم والذي يساق الى الذبح في
 )7يسوع َ
عيد الفصح .وحمل الفصح هو َح َم ٌل تا ٌّم ذَك ٌَر حَو ِل ٌّي الذي أمر هللا كل أسرة ان تذبحه ،وتأكله ليال،
وتنضح بدمه عضادتي بابها .وبفضل هذه العالمة يفتديهم (خروج  .)8 :60دم حمل الفصح قد افتدى
هللا العبرانيين من عبوديــــة مصر ،فمكّنهم مــن أن يصبحوا " َمملَكة ِمنَ ال َك َهنَة وأ ُ َّمة ُمقَدَّسة"
(خروج  )1 :64يربطهم باهلل ميثاق عهد وتحكمهم شريعة موسى .وفي عيد الفصح ،وهو أكبر األعياد
اليهودية وأهمها ،كان اليهود يُقدّمون اعدادا كبيرة من ذبائح الحمالن وهي ترمز الى حمل الفصح
(خروج  )05-6 :60الذي يرمز بدوره الى فداء إسرائيل.
للمزيد من التفا صيل يمكنكم الدخول لموقع abouna.org:

برنامج األسبوع وفعالياته من  0202/6/64إلى 0202/6/01

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال  :من هم أصحاب اليوبيل الفضي والذهبي لعائالت بيرزيت لعام 0264؟

األحد  :0202/6/ 64األحد الثاني للسنة القداس الساعة  62:68صباحا.

الجواب :أحد عرس قانا الجليل 0202/6/64 :يُقام احتفال باليوبيل الفضي والذهبي للعائالت
في بيرزيت ،ندعو لألحياء منهم سنين مديدة بالصحة واألمانة والسعادة ولجميع المتوفين
منهم ان ينعموا في مقر السعادة والنور والسالم.




* اصحاب العائالت لليوبيل الذهبي ( )82عاما وهم:




اإلحتفال باليوبيل الفضي ( 08سنة) واليوبيل الذهبي ( 82سنة) لعائالتنا.
وحدة المسيحيين بمناسبة أسبوع الصالة للوحدة ( )0202/6/08-65شعاره "قابَل َونا ِبعَطفٍ
ظيره" (الرسل .)0 :05
ِإ ْنسانِ ّي ٍ قَ َّل نَ ُ
الذكرى السنوية للمرحوم سالم نعــوم بربار .

 )6السيد ريمون يوسف مسلم & المرحومة لينا سالمة ابراهيم حنا (6472/4/64

عيد الغطاس الشرقي.
اإلثنين  :0202/6/02القداس الساعة  8:22مساء عيد القديس افتيموس.
الثالثاء  :0202/6/06القداس الساعة  8:22مساء .عيد القديسة أغنس البتول.

 )7السيد كمال باسيل شمشوم & السيدة جورجيت عيسى مصلح ()6472/1/05:

ساعة سجود يلي القداس مباشرة.

األربعاء  :0202/6/00القداس مع الصف السادس  62:22-4:02صباحا.
الخميس  :0202/6/07القداس الساعة  5:22صباحا.

 )0المرحوم مهيوب يوسف مسلم & السيدة سميرة سالمة حنا ()6472/4/64
 )4السيد ناصر سليمان سالمة مسلم & السيدة سليمة الياس مسلم ()6472/7/60
 )8المرحوم حليم حنا شحادة & السيدة عائدة عبد هللا بربار ()6472/7/64
 )1المرحوم نادر عازر ايوب بربار & السيدة فرحة عبد هللا بربار ()6472/7/61
 )7السيد نبيل صالح فرح & المرحومة اوديت توفيق رزق صليبا ()6472/5/4
 )5المرحوم عودة يعقوب عودة & السيدة عايدة الياس بربار ()6472/4/07
 )4المرحوم بطرس سالم قسيس & المرحومة ماري فايز حنا()6472/62/62
 أصحاب العائالت لليوبيل الفضي ( )08عاما وهم:
 )6السيد منصور بطرس حالق & السيدة عزيزة فهيم جاسر ()6448/6/5




لقاء البراعم الساعة  4:22مساء بإشراف األخت مريم واللجنة المعاونة.

إجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4:22مساء.
الجمعة  0202/6 /04القداس الساعة  8:22مساء .عيد القديس فرنسوا دي سال.




تــــــدريب طلبة أول مناولة الساعة  66:22 – 62:22صباحا.

تــــــدريب طلبة التثبيت الساعة  60:22 – 66:22صباحا.
السبت  0202/6/08القداس الساعة  1:22مساء .ذكرى اهتداء بولس الرسول.





اجتماع لفئة الشبيبة االعدادية مع األخت مريم الساعة  8:22مساء
اجتماع لفئة الشبيبة الثانوية مع الشماس يوسف الساعة  8:22مساء.

اجتماع لفئة الجامعية والعاملة مع الشماس واالخت مريم الساعة  7:22مساء.
األحد  :0202/6/01األحد الثالث للسنة – القداس الساعة  62:68صباحا.

 )0السيد غسان مفيد ابراهيم صايج & السيدة لبنى سالم صايج (6448/1/72
 )7السيد نزار امين جميل شحادة &اآلنسة فادية منير نعوم زهران ()6448/7/76
 )4السيد جمال عودة ابراهيم سابا & السيدة سوسن بشارة سابا ()6448/4/04
 )8السيد وديع كريم وديع عبد هللا & السيدة تريز ميخائيل زهران ()6448/62/68

 زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس بدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت ليبارك بيتكم وأفراد عائلتكم بالماء المقدس
وتكريسها بحسب االحياء .من يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء االتصال مسبقا بكاهن
الرعية على رقم التلفون  .0562774في وقت التكريس حاولوا ان تجمعوا أفراد عائلتكم للصالة مع
الكاهن ،وتذكروا ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته .كل عام وأنتم بخير

