أخبار الرعية والبلد
*العائدون :الخميس  0303/30/03عادت الى أرض الوطن اآلنسة ماريانا مسلم بعد
اتمامها رسالة الماجستير في برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية من جامعة جينت
)(Ghentفي بلجيكا وعملت على تطوير اقراص طرطرات الميتوبرولول ثنائي الطبقة
بواسطة تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد (Formulation of Metoprolol
) Tartrate bilayer tablet by using 3D printing technologyمبروك
وعقبال الدكتوراه .الثالثاء  0303/0/03عادت من كنـدا السيدة فيفيان أنور حداد عودة
– حمدا ً لله على سالمتهما.
*نداء من مجلس رؤساء كنائس الكاثوليك في االرض المقدسة والمدبر الرسولي
الخميس  0303/0/00و َّجه مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة مع
ملحق من المدبر الرسولي الى جميع المؤمنين ،ندا ًء إلى من كافة الرعايا للتضامن مع
أشقائنا وشقيقاتنا األكثر تأثراً باالنتشار الكبير لفيروس كورونا خاصة في منطقة بيت
لحم -بيت جاال -بيت ساحور .وذلك من خالل الصلوات من أجل الشفاء والمساعدة
المالية والمادية من خالل قداس األحد .وست ُحال التبرعات إلى مكتب امانة سر
البطريركية الالتينية في القدس لتسليمها إلى كهنة الرعية في منطقة بيت لحم لتوزيعها
على المحتاجين في مناطقهم الرعوية .نشكركم على كرم تعاونكم ومساعدتكم ألولئك
الذين هم في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت الصعب .كما ويدعوكم رئيس األساقفة الى
المشاركة في ساعة السجود التي ستقام في كنيسة البطريركية يوم األحد القادم الساعة
الخامسة مساء من خالل البث على محطات التواصل االجتماعي وبالخصوص المركز
المسيحي لإلعالم .سوف نرسل اليكم الموقع حال توفره.
*قوانين الصوم واالنقطاع أثناء زمن الصوم األربعيني :الصوم يعني االمتناع عن االكل
ما عدا وجبة واحدة في النهار ،وهو مفروض يومي اربعاء الرماد والجمعة العظيمة
حيث نذكر آالم المسيح وموته .أما قانون الصوم فيلزم جميع من بلغوا سن الرشد حتى
سن ( . )83االنقطاع يعني االمتناع عن أكل اللحوم ومشتقاتها مفروض كل يوم
بداية ِ
جمعة .يلزم قانون االنقطاع كل من ات َّم  01سنة .باإلضافة الى ما ورد اعاله يفرض كل
انسان على نفسه الصوم المناسب لصحته وحالته.
*التواريخ الهامة لعام  0303للشهور :1-0-0
 0303/0/01عيد القديس يوسف القداس صباحا
 0303/1/00أحد الشعانين في بيرزيت
 0303/1/01أحد الفصح المجيد في بيرزيت
 0303/1/08طلعة الكرمل في حيفا
 0303/5/1حفلة اول مناولة والتثبيت

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 685

األحد الثاني للصوم
0303/0/05

األحد الثاني من الصوم تجلي يسوع كما رواه متى اإلنجيلي (متى )1-0 :01
أ .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم (متى  )1-0 :01حول غايات التجلي" الخاصة بالمسيح وكنيسته.
 )0غاية التجلي لشخص يسوع المسيح :أعلنت رواية التجلي حقيقة يسوع كإبن الله الذي طال
صورةُ جَو َه ِره" (عبرانيين  .)0 :0فلم يكن يسوع مجرد واحد من
انتظاره ،وهو " شُعا ُ
ع َمجْ دِه و ُ
األنبياء ،بل ابن الله الوحيد الذي يفوق سلطانهم وقوتهم .ومن هذا المنطلق فإن التجلي يكشف عن
الهوت يسوع المسيح حول مجده أكثر بكثير مما حدث في قانا الجليل بتحويل الماء خمرا؛ فالتجلي هي
آية داخلية ،أ َّما تحويل الماء خمرا فهي آية خارجية؛ والتجلي هو وحي لتمجيد ابن الله كما فهمه
وف شديد" (متى  .)8 :01ومن هذا المنطلق،
التالميذ "ف َ
يهم َخ ٌ
سقَطوا على ُوجو ِه ِهم ،وق ِد استَولى علَ ِ
إن التجلي هي تعزية ليسوع نفسه استعدادا الحتمال آالمه .فانه كان إنسانا كما كان إلها واحتاج باعتبار
ماء يُش َِد ُد عزي َمتَه" (لوقا
س ِ
إنسانيته الى تعزية كما حدث في بستان الجسمانية " تَرا َءى له َمالكٌ ِمنَ ال َّ
.)10 :00
 )0تثبيت إيمان الرسل :عرف التالميذ ان يسوع يصعد الى اورشليم ليتألم (متى  ،)00 :08فأراد
ثبت إيمان تالميذه وذلك بتهيئة الطريق نحو الجسمانية والجلجلة واآلالم والموت ،فاظهر سر
ان ي ِ
شخصه امامهم في تجلي الوهيته من خالل ثيابه المتأللئة ووجهه ال ُمشع نوراً سماويا ،فظهر لهم
صورةُ جَو َه ِره " (العبرانيين  .)0 :0وشهد اآلب
عندئذ كشمس البر ،نور العالم " هو شُعا ُ
ع َمجْ دِه و ُ
رسخ إيمان الرسل
َبيب الَّذي عَنهُ َرضيت ،فلَهُ اس َمعوا " (متى  )5 :01لكي يُ ِ
ابني الح ُ
لالبن "هذا َهو َ
باالبن على أنه ليس فقط ابن االنسان ولكن أيضا ً ابن الله.
ليتمم وعود الله إلبراهيم ونسله وليكمل الشريعة
 )0تتميم للشريعة واالنبياء :جاء يسوع
ِ
واالنبياء .لذلك لم تكن فكرة المسيح المتألم مناقضة إلعالن العهد القديم ،بل كانت مطابقة تماما لشهادة
الشريعة واالنبياء الذين كان موسى وإيليا يمثالنهم ،فالشريعة واالنبياء قد تنبأوا بآالم السيد المسيح
ب ما يَختَصُّ ِبه"
كما ورد في انجيل لوقا "فبَدأ َ يسوع ِمن ُموسى وجَميعِ األَنبِياء يُ َفس ُِر لَهما جميعِ ال ُكت ُ ِ
ِي الَّذي أَع ُ
ي الَّذي َر ِضيَت
(لوقا  )01 :01وآالم يسوع كانت عمال بمشيئة اآلب
َ
ضدُه ُم ْخ ِ
تار َ
"هوذا عَبد َ
عنه نَ ْفسي" (أشعيا  .)0 :10وهكذا ما حصل على جبل طابور هو امتداد ِلما حصل على جبل سيناء،
ولكن الجديد فيه أن الله صار منظورا ً في شخص يسوع .ويؤكد ذلك يوحنا الرسول :بقوله "الش َِّري َعةُ
ع ال َمسِيحِ" (يوحنا  .)01 :0ويعلق
سو َ
النع َمةُ َوال َح ُّ
سىَ ،وأ َّما ِ
أُ ِ
عط َيتْ عَن َي ِد ُمو َ
ق فَ َقد أت َ َيا عَن َي ِد َي ُ
بالصور والرموز ،وتعالي ُم الشريعة ،ألنه علَّ َم
البابا الون الكبير " بيسوع ت َّمتْ وعو ٌد تنبأ َ بها األنبيا ُء
ِ
أمرا ممكنًا" (.)LP 54, 313
َّ
النبوةَ الحقيقيةَ لما حضر وبالنعمة جع َل العم َل بالوصايا ً

للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول لموقع أبونا abouna.org :

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :هل رأى الرسل ثالثة الهوت يسوع لما تجلى أمامهم؟
ُبص ُرها العيون ألنها روحية ،والعيون البشرية مادية ،والروح ال
الجواب :كال! فإن ألوهية يسوع ال ت ِ

ير ُه أ َح ٌد قط"
يقع تحت الحواس والمادة .وهذا ما أشار إليه يوح َّنا اإلنجيلي عندما كتب" :اللهُ لم َ
وبتعبير أدَق ،سم َح يسوع لتالميذه الثالثة بأن
(يوح َّنا  .)06/0لقد رأى التالميذ مج َد إنسانية يسوع.
ٍ
يَ َروا ،لمد ٍة محدو َد ٍة من الزمن ،ما كانت إنسانيته تتمتع به من مج ٍد سماوي .ال شكَّ في أن يسوع
إنسانٌ مثلنا ،ولكنه إلهٌ أيضاً .فكان من الطبيعي أن ينعكس جمال ألوهيته على إنسانيته ،ويَش َّع جسده
ظه َر هذا النور مرةً واحدة لتالميذه الثالثة وحدَهم ،وهو منفر ٌد معهم على
نورا ً باستمرار .فاكتفى بأن يُ ِ
جب ٍل عا ٍل .راوا جسد ال ُممجَّد وهذه الهيئة التي سنكون عليها بعد موتنا في السعادة األبدية.

عقوب وأَخيه يو َحنَّا ،فانفَر َد بِ ِهم
ست َّ ِة أَيَّام َمضى يسو ُ
السؤال الثاني ":بَع َد ِ
طرس ويَ
ع ِببُ
َ
َ
على َج َب ٍل عا ٍل( ،متى  )0 :01ما هو رمز الجبل؟
الجواب :للجبل داللة الهوتية أكثر منها جغرافية .كان الجبل يرتبط دائما مكان االقتراب الى الله

والتالقي معه تعالى حيث يكشف عن نفسه ،ومكان استعداد االنسان لسماع أقواله تعالى .فقد ظهر
الله لكل من موسى (خروج  )06-00 :01وإيليا على الجبل ( 0ملوك  .)06-6 :01فالجبل هو مكان
للوحي (أشعيا  .)0-0 :0والوحي األخير يتم على جبل صهيون (مزمور  ،)8 :0جبل نهاية األزمنة
الجبا ِل َويرتَف ُع
آخر األَيَّام أَنَّ َجبَ َل بَي ِ
ب يُ َو َّط ُد في َر ِ
ت َّ
الر ِ
حيث تأتي األمم كما تنبأ أشعيا " يَكونُ في ِ
أس ِ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
الرب إِلى
فَوقَ التِالل .وتَجْ ري إِلَيه َجمي ُع األ ُ َمم وتَن َط ِل ُ
قش ٌ
ُعوب كَثيرة وتقول :هل ُّموا نصعَ ْد إِلى َجبَ ِل َّ
ت ِإل ِه يَ ْعقوب وهو يُ َع ِل ُمنا ُ
ورشَلي َم
بَي ِ
خر ُ
ج الشَّري َعة ِ
سير في ُ
ومن أ ُ َ
سبُ ِله ألَنَّها ِمن ِص ْهيونَ ت َ ُ
ط ُر َقه فنَ ُ
ُ
الرب" (أشعيا .)0-0 :0
َك ِل َمة َّ

ير ِمنَ الل ِه َوال نَقبَ ُل ِمنهُ الشَّر؟" (
السؤال الثاني :ما معنى قول أيوب البار "أَنَقبَ ُل ال َخ َ
)03 :0
ُ
الخير هو نِعَ ُم
تحريض زوجتِه.
أظهرها أيوب البار في ردِه على
الجواب :هذا القول هي الحكمة التي
ِ
َ
ُ
ح تحتَ وطأ ِة
أيوب
كر
والشر هو
الله األبديةُ أو الزمنية.
البار وهو راز ٌ
ُ
ُ
َّ
المصائب الحاضرة .استذ َ
ُّ
ت النِعَ َم السابقةَ
كبيرا
ف بها الوطأةَ عن نفسِه المعنَّاة .وفي
الض ََربا ِ
ِ
ليخف َ
الواقع يمكنُنا أن نج َد عزا ًء ً
ِ
قوى األل ُم إذ ذاك على تحطيمنا ،إذا
ي
فال
علينا.
الخالق
م
ع
ن
،
األلم
أثناء
في
نا،
استذكر
إذا
،
ة
المصيب
في
ِ
َ َ
ْ
ِ ََِ
ِ
ع الذهنُ
وم
ما أسر َ
ب المقد ِ
فاستذكر ما من شأنِه أن يُن ِع َ
َ
َّس أيضًا" :في يَ ِ
ش الروحَ .ولهذا جا َء في الكتا ِ
َ
يراتُ " (بن سيراخ  .)05 :00ومن تلقَّى النع َم ،ولم
خ
ال
َر
ك
ُذ
ت
ال
ا
ي
ال
ب
ال
وم
ي
في
و
ا،
ي
ال
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ال
ى
س
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ت
يرا ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال َخ َ
ُ
ِ
َّ
َ
سر المتمتِ ِع به .و َمن حلتْ به النكَباتُ  ،ولم
يَح َ
أي حسا ٍ
ب للمصيبة ،قد يق ُع في الكبرياء بمفعول اليُ ِ
س ْب َّ
باليأس الذي يستح ِوذُ على
سه
استذكار
في
ء
العزا
د
َ
يج
أن
يعرف
النعم التي نالَها قب َل ذلك ،فإنَّه ِ
َ
يدم ُر نف َ
ْ
ِ
ِ
ِ
الجمع بينَ
ف من وطأ ِة
ِكر
األمريْن،
ذهنِه .فال ب َّد إذًا من
النعم ِ
ِ
فيخف َ
يخف ُ
َ
ِ
ف الواح ُد من وطأ ِة اآلخر :ذ ُ
ِ
الحيط ِة ي ُح ُّد من نشو ِة النِعم.
ب المصيب ِة واتخاذُ ِ
المصيبة ،وترقُّ ُّ

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

برنامج األسبوع وفعالياته من  0303/0/05إلى 0303/0/00
األحد  :0303/0/05االحد الثاني من الصوم القداس الساعة  03:05صباحا ً
 يمكن االحتفال بالقداس ضمن مجموعات ال تزيد عن  033شخصا شريطة يكون
هناك مسافة بينهم.
االثنين  :0303/0/08القداس الساعة  5:33مساءً.
 ذكرى االب المرحوم سليم زعمط واألب المرحوم يوسف سليمان ربضي.
الثالثاء  :0303/0/01القداس مع ساعة سجود الساعة  5:33مسا ًء.
 عيد القديس باترك األسقف
األربعاء  :0303/0/06القداس الساعة  5:33مسا ًء.
 عيد القديس كيرلس أسقف القدس.
 ذكرى االب المرحوم حنا مرتا.
الخميس  :0303/0/01القداس الساعة  5:33مسا ًء.
 عيد القديس يوسف.
الجمعة  0202/3 /02يوم انقطاع.
 رياضة درب الصليب ويليه القداس الساعة  5:33مسا ًء.
شريطة يكون هناك مسافة بين الناس متر واحد على األقل.
السبت  0303/0/00القداس الساعة  5:33مسا ًء.
 عيد األم وبدء فصل الربيع.
 ذكرى األب المرحوم وليم اليعقوب.
األحد  0303/0/00األحد الثالث من الصوم القداس الساعة  03:05صباحا ً.
 ذكرى نصف السنة للمرحومة أديبة بربار مسلم

إرشادات عملية للحد من تفشي فيروس كورونا
)0
)0
)0
)1
)5
)8
)1
)6
)1

يمكن االحتفال بالقداس ضمن مجموعات ال تزيد عن  033شخصا
عدم حضور مرضى مزمنين ،والسيما ممن يعانون من نقص في المناعة ،للكنائس.
يعطى القربان المقدس باليد فقط
عدم المصافحة باليد
افراغ الكنائس من الماء المبارك ولكن يمكن توزيعها على المؤمنين .فمن يريد ماء
مبارك الرجاء احضار زجاجة صغيرة لهذا الهدف.
شيعين.
م
ال
من
اختصار المشاركة بالجنازات على اقل عدد ممكن
ُ ِ
نهيب بالجميع الصالة في العائلة وقراءة االنجيل والصوم.
دعوة الجميع للصالة والشعور بالمسؤولة والوحدة
صالتكم لنا وصالتنا لكم على امل ان تمر المحنة بسالم وأمان للجميع.

