أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :الخميس  2112 /4/22قدم من بريطانيا السيد سامي يعقوب صايج – أهالً
وسهالً به بين أهله وفي بلده.
*العائدون :الجمعة  2112 / 5 /11عاد إلى بيرزيت الطالب مفيـد إبراهيم صايج لقضاء
العطلة الصيفية بين األهل واألقارب واألصدقاء في بيرزيت -حمدا ً لله على سالمته.
*الوفيات :الخميس  2112/5/2انتقل الى رحمته تعالى في فرجينيا السيد إبراهيم موسى
قمقام عن عمر ( )88سنة – له الرحمة ولذويه من بعده طول البقاء وحسن الصبر وعزاء
االيمان.
* رحلة الى حيفا بمناسبة عيد سيدة الكرمل .االحد 2112/5/12:قامت رعية بيرزيت
للمشاركة في طلعة العذراء السنوية التقليدية في حيفا وذلك بحسب البرنامج التالي:
الفطور في محطة االنتعاش على الطريق ثم اقامة القداس في مزار المحرقة في كنية مار
الياس على جبل الكرمل ثم التوجه لزيارة القرى الدرزية ثم وزيارة الجسور المعلقة ثم
الغذاء على شاطئ البحر او في المطعم وأخيرا االشتراك في تطواف عذراء سيدة الكرمل
واالختتام في زيارة كنيسة الكرمل ومغارة القديس ايليا في ستيال ماريس.
*احتفال اول مناولة والتثبيت يوم االحد  2112/5/12تحتفل الرعية بحفلة اول مناولة
لطلبة الصف الرابع وحفلة التثبيت (سر الميرون) لطلبة الصف السادس تحت رعاية
جيرلي  Mons. Leopoldo Girelliفي تمام
القاصد الرسولي المطران ليوبالدو
ِّ
الساعة  11:15صباحا فالجميع مدعوون لالشتراك في فرحة أبنائنا وبناتنا.
*شهر أيار :شهر مريم العذراء هو شهر إلكرام أمنا مريم العذراء .وتدعو الكنيسة ابناءها
في هذا شهر أيار لتالوة السبحة الوردية والتأمل في اسرارها والترانيم المريمية وطلبة
ُّ
وتحث الجميع لتكريمها "أمنا مريم قد ُرفعت بنعمة تفوق جميع المالئكة وجميع
العذراء،
البشر بكونها والدة االله الكلية القداسة .لذلك تكرمها الكنيسة بحق بشعائر خاصة .لنتقدم
من العذراء بكل ثقة ملتمسين حمايتها وشفاعتها.
*التخريج في التوجيهي :تخرج يوسف عماد عبد الله من مدرسة راهبات الوردية في
عمان وحصوله بإمتياز على شهادة التوجيهي البريطانية  ،IGمبروك وعقبال حصوله
على الشهادة الجامعية.

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

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 821

األحد الثالث للفصح
2112/5/12

الصيد العجائبي ودعوة التالميذ لكنيسة قربانية ومرسلة (يوحنا )14-1 :21
أ .د .لويس حزبون
يمثل الصيد العجائبي رسالة الى الرسل يكلفهم بها بتأسيس كنيسة قربانيه ومرسلة.
 )1كنيسة قربانية :بعد الصيد دعا يسوع تالميذه للوليمة التي أعدها لهم؛ واخذ الخبز وناول تالميذه
ومن ثم السمك .في الخبز والسمك تلميح الى االفخارستيا .إن آبا َء الكنيسة ،يرون هنا صورة المسيح:
"السمك المشوي ،إنه المسيح المتألم "ال ُخ ُ
سماء" (يوحنا )41 :6؛ وكذلك في ِّع ِّلم
بز الَّذي نَ َز َل ِّمنَ ال َّ
العشاء اإلفخارستيي .هكذا من خالل هذا النص ،يوحنا يُشير
األيقونات ،الخبز والسمك يرمزان إلى
ِّ
قرائه إلى أن احتفاالتهم اإلفخارستية هي امتداد وتأوين لما عاشَه الشهود األولون للقيامة .ويؤكد
إلى َّ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
نونَ
ُ
ُ
ب
بولس الرسول هذا التعليم بقوله "ف ِّإنك َم كل َما أكَلت ُم هذا الخبْز وش َِّربت ُم هذِّه الكَأس ت ُع ِّل
َموتَ َّ
الر ِّ
ِّإلى أن َيأتي" ( 1قورنتس .)26 :11
أشبع يسوع تالميذه من الشبكة الفارغة وأشبع األلوف من األرغفة الخمسة ،كذلك يشبع جوع البشرية
من خبزه الذي يتحول في كل ذبيحة إلهية .ان كل عمل يتم في الكنيسة ينتهي بوليمة المشاركة كعالمة
للحضور اإللهي حيث يُحتفل بحضور المسيح السري القائم من األموات فيكسر خبز جسده ويهرق دمه
الذي يغذي الكنيسة ويُحييها .فاإلفخارستيا تكشف لنا سر ابن الله وتقودنا إلى اإليمان به كما حدث مع
س يسوع م َع ُهما ِّلل َّطعام أَخذَ ال ُخب َْز
تلميذي عماوس عند كسر الخبز كما جاء في انجيل لوقا "ل َّما َجلَ َ
وعرفاه" (لوقا .)21-21 :24
وناولَهما .فانفَتَ َحت أَعيُنُهما
س َرهُ
وباركَ ث ُ َّم ك َ
َ
َ
َ
 )2كنيسة مرسلة :صورة الكنيسة القربانية ال تنفصل عن الكنيسة المرسلة .تقوم رسالة الكنيسة
سلَني
األساسية على نقل البشارة "اإلنجيل" إلى أقاصي األرض ،كما جاء في تعليم يسوع "كما أَر َ
سلُكم أَنا أَيضاً" (يوحنا  .)21 :21فالكنيسة هي ُمرسلة إلى العالم لتلقي الشبكة وتبقى الحقيقة
اآلب أُر ِّ
المميَّزة التي يتعرف فيها المؤمن على يسوع الحي والقائم من الموت ،وهي مدعوة ألن تضم جميع
الشعوب وتمنحهم ملء النعمة والخالص.
وقد حصلت االعجوبة بعد الفصح ،وذلك يعني ان ساعة التالميذ قد دنت ليأخذوا شبكة معلمهم ويلقوها
ومن دون كلمة المسيح تبقى شبكة الخالص فارغة؛ أ َّما مع كلمة المسيح
في البحر (يوحنا ِّ .)6 :21
فالشبكة تمتلئ وال تتمزق ،الن الله يحفظ رعيته ويجمع البشر في ملكوت الله .فالشبكة تشبه الرسالة
خلصها .فالتالميذ مدعوون
ربها و ُم ِّ
التي بقو ِّة طاعة لكلمة المسيح تستطيع اصطيا َد النفوس لت ُعيدها الى ِّ
لمذوا جَمي َع األ ُ َمم "(متى  ،)12 :28كما يرمز عدد  152سمكة التي اصطادوها؛ إذ ترمز هذه
ان "يتَ ِّ
أصناف البَشَر الذين هم َمدعوون للدخول الى ال َملكوت بواسطة بِّشار ِّة
المجموعة من األسماك إلى كل
ِّ
التالميذ .فالكنيسة هي العالمة التي يتعرف فيها الناس على يسوع الحي والقائم من الموت.

للمزيد من التفاصيل أدخل الى موقع abouna.org :

السؤال :من هو سمعان بطرس؟ (يوحنا )2 :21
طرس" هو سمعان واسم ابيه يونا (متى  )18 :16واسم أخيه اندراوس واسم
الجوابِّ :
س ْمعانَ بُ ُ
مدينته بيت صيدا .فلما تبع سمعان يسوع س َّماه يسوع "كيفا" ( Κηφᾶςيوحنا  )42 :1وهي مشتقة
من كلمة آرامية כֵיפָ א معناها صخرة والصخرة باليونانية  Πέτροςأي بطرس (متى  .)18 :16وهو
أول التالميذ الذي رافق يسوع منذ بداية اإلنجيل ،وكان معه في مختلف المنعطفات من رسالته،
واعترف به أنه قدوس الله ،ثم أنكره ،وكان أول الداخلين إلى القبر .وبعد قيامة يسوع ،حقَّق بطرس
ستي" (متى  .)16:18وقد دعا يسوع
سأَبني كَني َ
َّخر هذا َ
ما أنبأ المسيح عنه "أَنتَ ص ٌ
َخر وعلى الص ِّ
بطرس ثالث مرات .فأوالً دعاه ليكون تلميذا( ،يوحنا  )42-15 :1ودعاه ثانيةً لكي يكون رفيقا له
مالزما باستمرار (لوقا  )11 :5ثم دعاه ثالثة لكي يكون رسوال له (لوقا  .)14-12 :6وظ َّل بطرس
مركز الصَّدارة وصاحب شأن كبير في التقليد المسيحي القديم ،رغم نكرانه ليسوع ( 1قورنتس :15
.)5
السؤال :من هو توما " الَّذي يُقا ُل له التَّوأَم "؟ (يوحنا )2 :21؟
الجواب" :توما" في األصل االرامي תֹומָ א وفي اليونانية ( Δίδυμοςمعناه توأم) فتشير الى أحد
االثني عشر رسوالً (متى )2 :11؛ وكان توما يتمتع ببعض السلطة لدى الرسل (يوحنا .)16 :11
وكان مع البقية في العلية في أورشليم بعد صعود يسوع الى السماء (أعمال الرسل  .)12 :1وذُكر
توما في لوائح الرسل االثني عشر (متى  )2 :11وهو يقوم بدور على جانب األهمية في انجيل يوحنا
(يوحنا  ،)2 :21 ،5 :14حيث أنه كان مستعدا ً للذهاب مع يسوع حتى الموت ُحبا ً له كما جاء في
ض نَحنُ أَيضا ً ِّلنَموتَ معَه" (يوحنا  ،)11:16وهو يُمثل جميع الذين يشكون بقيامة
شهادته "َ ْلنَ ْم ِّ
يسوع ويريدون ان يروا وان يلمسوا كي يؤمنوا .ولم يتوقف توما عند الشك بل كان سببا ً لتعميق
ايمانه بالبحث عن االجابة .فالشك ادى الى سؤال ،والسؤال الى الجواب ،والجواب الى االيمان .فكشف
يسوع امامه أدلة آلالمه ،حينئذ أعلن توما إيمانه.
ما هو تاريخ مسيرة " طلعة العذراء" في حيفا؟
الجواب :يرجع أصل المسيرة إلى عام ( 1214خالل الحرب العالمية األولى) .إذ أبلغت السلطات
العثمانية الرهبان الكرمليين في دير ستيال ماريس (جبل الكرمل) ،بإخالئه في غضون ثالث ساعات،
ليكون خصنا للجيش العثماني لمواجهة القصف من السفن الفرنسية واإلنجليزية .فطلب سكان حيفا
من رئيس الدير سماح لهم بأن يأخذوا تمثال سيدة جبل الكرمل من ستيال ماريس إلى كنيسة القديس
يوسف الرعوية في خليج حيفا ،أملين ان يجدوا ملجأ وحماية من سيدة جبل الكرمل .علما ان تمثال
العذراء نحته الفنان اإليطالي غارافيتا عام  .1826وبعد بعد الحرب ،وفي عام  1212أعاد سكان حيفا
التمثال الى مزار ستيال ماريس بمسيرة يتخللها الصالة وتراتيل الشكر .ومنذ ذلك الحين تكرر المسيرة
كل عام بعد خمسة عشر يوما من عيد الفصح .في البداية ،كانت مسيرة محلية (في حيفا) ،بعد فترة
من الزمن ،أصبحت على مستوى الجليل ،وفي الوقت الحاضر يحتفل بها في جميع أنحاء األرض
المقدسة ،كونها ثاني أهم مسيرة ،بعد دورة القدس في عيد الشعانين .وهذه السنة هي الذكرى المئوية
للمسيرة حيث ترافقنا العذراء وتحمينا بعطفها الوادي.

abunalouis@latin.org.il

www.birzeitchurch.ps

برنامج األسبوع وفعالياته من  2112/5/12إلى 2112/5/12
األحد :2112/5/12 :االحد الثالث للفصح القداس الساعة  11:15صباحا ً يترأسه المطران
ليوبالدو جيريللي ويتم إستقباله الساعة  2:21صباحا ً.
 احتفال لطلبة اول مناول والتثبيت
 إكليل الشاب ماتيو كيزي على اآلنسة حنان ناصر مسلم الساعة  6:11مسا ًء.
االثنين  :2112/5/12صالة الشهر المريمي والقداس الساعة  6:11مسا ًء.
 عيد مريم العذراء سيدة فاتيمة.
الثالثاء  :2112/5/14صالة الشهر المريمي والقداس الساعة  6:11مسا ًء.
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت هنرييت الساعة  5:11مسا ًء.
 لقاء مع لجنة العائالت الساعة  8:11مساء ً.
االربعاء  :2112/5/15صالة الشهر المريمي والقداس الساعة  6:11مسا ًء.
 سهرة انجيلية في البيوت الساعة  8:11مسا ًء.
الخميس  :2112/5/16صالة الشهر المريمي والقداس الساعة  6:11مساء
 لقاء البراعم الساعة  5:21 – 4:21مسا ًء بإشراف األخت مريم.
 اجتماع لجنة األخوية المريمية بإشراف األخت هنرييت الساعة  5:11مسا ًء.
الجمعة  2112/5/18صالة الشهر المريمي والقداس الساعة  6:11مسا ًء.
السبت  2112/5/18صالة الشهر المريمي والقداس الساعة  6:11مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  4:211مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع ياسمين.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:21مسا ًء مع االخت مريم.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  8:11مسا ًء مع االخت مريم.
االحد :2112/5/12:االحد الرابع للفصح القداس الساعة  11:15صباحا ً.

تنبيه زواج
ان الشاب ماتيو كيزي يريد ان يتكلل على اآلنسة حنان ناصر مسلم وهذا هو التنبيه الثالث
واألخير
*احتفال اول مناولة والتثبيت
يوم االحد  2112/5/12تحتفل الرعية بحفلة اول مناولة لطلبة الصف الرابع وحفلة التثبيت
جيرلي
(سر الميرون) لطلبة الصف السادس تحت رعاية القاصد الرسولي المطران ليوبالدو
ِّ
Mons. Leopoldo Girelli

