االثنين
4 \ 11
يو 4
54 \ 46

الرزنامة الطقسية الشهرية

الثالثاء
4 \ 12
يو 6
33 \ 27

الخميس
االربعاء
4 \ 13
4 \ 14
يو 6
يو 6
39 - 35
44 - 40
فؤاد و مارلين صائغ

الجمعة
4 \ 15
يو 6
54 - 48
نيسان و
ميرنا
بطرس

االحد
السبت
4 \ 17
4 \ 16
يو 5
يو 15:17
15 - 1
2: 17
رسامة األب بسام زازا

 نصلي مع قداسة البابا  :لكي يحصل العاملون في األراضي الزراعية على آجر عادل
لقاء عملهم المفيد
4 \ 19
4\ 18
يو 7
يو 6
13-1
69 – 56
كريم و آمال ماردللي

4\ 20
يو 7
30-14
نجيب و
إلهام كبابة

4\ 21
يو 8
20 – 12
ميشيل و
جيمي
مظلوم

4\ 22
يو 8
30 – 21

4 \ 24
4 \ 23
يو 4
يو 8
42 - 5
42-31
جورج و زاهيه بردقجي
رسامة األب جورج
مصري

4 \ 27
يو 6
14 – 5

4 \ 29
4 \ 28
يو 10
يو39: 9
28 \ 17
10:9
جورج و ميشلين صنونو

5\1
يو 9
38 - 1
أسعد و
ماري
دنبكلي

 نصلي على نية أبنائنا في المهجر كي ينَور طريقهم ليعيشوا السعادة و الفرح بقيامة
المخلص
4\25
يو 8
51-42

4\26
يو 8
59 – 51

4 \ 30
يو 10
38 – 27
صبحي و
ليزا توما

 نصلي مع المسيح القائم من بين األموات أن يقيمنا في انطالقتنا الجديدة في حياتنا
اليومية
5\2
يو 11
54 – 47

5\3
يو 12
36 – 19

5\4
يو 12
47-36

5\5
لو 24
53 – 36

5\8
5\7
5\6
يو 17
يو 14
يو 14
31 - 1
21 – 10
11-1
رسامة األب أندريه أزرق
ماكده تيروز

 نصلي مع قداسة البابا لكي يشهد مسيحيو أفريقيا للحب و االيمان بيسوع المسيح في
وسط النزاعات السياسية الدينية
الطباعة  :مطبعة اإلحسان للروم الكاثوليك – السريان الجديدة – كنيسة القديسة تيريزيا -المدخل الجانبي
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المسيح قام  ....حقا قام
تحية  ..ورثناها من أجدادنا نعَبر بها عن فرحتنا بعيد القيامة الذي يُعتبر
عيد األعياد ألنه أساس إيماننا المسيحي  ،غلب يسوع الموت بآالمه و
موته و قيامته  ،فخلصنا و حررنا من الخطيئة  ،و أدخلنا ملكوته  ،ملكوت
الحياة و النور و النعمة .
قام يسوع و لم يَعُد للموت عليه من سلطان  ،لنحمل هذه البشرى الى
اآلخرين  ،فنعيد بالفرح و االفتخار للحياة الجديدة التي وهبنا إياها يسوع
القائم .
أما واقعنا  ،و ما فيه من أزمات متنوعة  ،يأتي يسوع القائم من بين
األموات ليٌنعش فينا تلك المحبة التي هي أقوى من الموت  ،فَيسطع نور
القيامة في حياتنا و نكتشف أننا أصبحنا أبناء القيامة .
هو أعطانا جسده غذا ًء في سر اإلفخارستيا  ،و نحن مدعوون الى أن
نشترك بعمق سر الفصح هذا و نتمتع بحضوره بيننا و رحمته علينا ،
فتصبح القيامة انطالقة جديدة في حياتنا  ،و عبور جديد الى التوبة
و النعمة .
1

الكلمات املتقاطعة

انعاش الروحانية الزوجية في زمن القيامة
1

أول صفة يتصف بها الحب الزوجي هي العرفان بالجميل حيث يعترف الزوجان المسيحيان
بأن حضور المسيح السري في زواجهما هو نبع وحدتهما ألنهما على صورة هللا و مثاله  ،و
قد استخدم األب كافاريل في أحاديثه كالم الشاعر الفرنسي شارل بيغي :
" يقول هللا  :أيها الزوجان أنتما مفخرتي و أملي  ،على صورتي و مثالي خلقتك أيها الثنائي
البشري  ،و رأيت أن ذلك جيد جدا فيا شاهدي المميز  ،أتفهم لماذا أنت أعز الخالئق على
قلبي ؟ أتفهم عظم األمل الواسع الذي أعلقه عليك ؟ " هذا الحب حاضنا للحياة خصبا و
منميا
 االلتزام النهائي الذي ال رجوع عنه في السراء و الضراء و الفقر و الغنى .
 التضحية  :طريق الحب تمر بالصليب ال محالة  ،و من منا ال يختبر هذه الحقيقة
الموت عن الذات و األنانية حياة ألبنائنا و لآلخر .
 البعد الكنسي الجماعي للحب الزوجي  ،فالزوجان ال يمكن أن يظال وحيدين و
ينموان منفردين بل عليهما أن ينتميان الى جماعة تتقاسم النعم و الهموم فتتساند
و تتعاضد .
لنتخيل أنفسنا كثنائي في مسيرة على درب عماوس مثال و رغم المسافة التي قطعناها مع
المعلم ما زلنا في الطريق إلى نور المسيح  ،و ما زلنا بطيئي الفهم و نحتاج للمرافقة و
التعلم و االستزادة من حضور الرب بيننا على الدرب نسأله فيفسر لنا ما صعب علينا
استيعابه  ،و عندما يتظاهر المعلم بأنه يتركنا و يتابع سيره  ،نناشده بحرارة أمكث معنا لقد
مال النهار إلى المغيب فال يتردد بفول الدعوة .
و عندما يتحول الكالم إلى الخبز و الخمر و نمتلئ من سره  ،نفتح عيوننا و قلبنا البطيء
عن الفهم فنعرف ان إلهنا معنا يسكن حبنا الزوجي و يجعل من بيتنا كنيسة مصغرة و لكن
سرعان ما نسمعه ينادينا ليرسلنا الى أخوتنا في الفرقة و في الرعية و في الوطن .
فالموعد مع هذا المعلم على دروب اآلخرين ال استقرار فيه و ال تمركز بل حمل رسالة
فنصبح نحن الرسالة و هو العنوان الذي نتجه اليه .
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أفقيا ً -1:ما قاله التالميذ لتوما الذي كان غائبا ً بعد قيامة يسوع (يوحنا . )25/ 20
 -2أول من بكرت إلى القبر فجر األحد -3 .مكيال ضخم يساوي  24صاعا ً  -اإلحسان  -اسم لبوذا.
 -4أسجد  -رئيس آلهة أوغاريت  -5 .تنبأ به يسوع أنه سيتم قبل صياح الديك  -متشابهان .
عرابك  -بلّغ الخبر السار ؟  -7هجم  -بلدنا أو مسكننا  -مدينة يمنية .
 -6بمعنى ّ
 -8مقبل – وحل  -9 .بلح  -للتعريف  -دولة عربية جاء ذكرها في لوقا . 3/2
 -10لقب أطلق على النسوة اللواتي جئن إلى القبر صباح األحد .
 -11ما أجابه بيالطس لألحبار لدى احتجاجهم على عبارة يسوع ملك اليهود.
 -12تسمية تطلق على الشخصين اللذين قابلهما يسوع بعد قيامته في الطريق.
عموديا ً -1 :ما قاله يسوع لبطرس عندما بدأ هذا يغرق ( يا قليل اإليمان  - )....اتصل بقرابة.
 -2بتّ في األمر  -نفي  -أمر ال يمكن تحقيقه .
 -3كتاب وضع في سوريا نحو 150م يتضمن تعليم الرسل اإلثني عشر – أشاهدكم .
 -4رسام هولندي نابغة من لوحاته تلميذا عماوس  -مدّي الحبل .
 -5متشابهان  -من الطيور -المثل -6 .يداعب ويمازح  -بمعنى أبداً؟
 -7حشرات مجتهدة  -نقائي ونظافتي – تترك -8 .إرغام – نسالكم .
 -9عائلة مهندس فرنسي صنع أول آلة طار بها  -مملكة قديمة في اليمن  -ذهبتا وانقضتا.
 -11شريط ساحلي مشهور في ايطاليا – متشابهان  -10 .متشابهان – مبللو .
 -12نسبة إلى من انقطع عن الزواج  -اللص الذي طلب اليهود إطالقه بدل يسوع .
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الحل السابق سمعان القيريني
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فـنـجـان قـهـوة

قـصــة و عـبـرة

قهوتنا هذا الشهر كانت برازيليه أصليه بنكهة مميزة حيث التقينا

األخ نجيب كبابة و زوجته السيدة الهام كعدة

الحب و الرحمة و القداسة
طلب راهب كلمة منفعة من رجل علماني و نظرا ً ألن الرجل لم يعرف القراءة
قال له أصغ إلى هذا المثل .
كان لرجل ثالثة أصدقاء فقال لألول إني ذاهب لإلمبراطور فتعال معي فرد عليه
و قال سوف أذهب معك و لكن إلى نصف المسافة فقط فال استطيع أكثر من
ذلك ،فذهب الرجل لصديقه الثاني و طلب منه و قال  :تعال معي الى اإلمبراطور
فرد عليه سوف آتي معك و أوصلكَ إلى باب القصر فال استطيع الدخول معك
فطلب الرجل من صديقه الثالث و قال له تعال معي فأجابه و قال سوف آتي معك
و أدخل معك و أتكلم الى اإلمبراطور نيابة عنك في موضوعك
فتعجب الراهب من هذا المثل و طلب تفسيره فقال الرجل العلماني :
الصديق األول هو التقشف و الزهد فهما اللذان يقودونا الى منتصف الطريق
فقط و الصديق الثاني هو حياة القداسة و النقاوة التي تقودنا إلى السماء .
أما الصديق الثالث فهو الحب و الحنان الممتزجون بالرحمة فهما اللذان يجعالن
اإلنسان يمثل أمام هللا و يتحدثان بالنيابة عنا بجسارة و بدون خوف أو رهبة
ألن المحبة تطرد الخوف الى الخارج كما قال القديس الحب و الرحمة و
القداسة

4

كان لقاء ممتعا ً و مفيدا ً تخلله أبيات من الشعر و أمثال و آيات من الكتاب المقدس  .فهو
يشاركنا كل شهر بزاوية الكلمات المتقاطعة و يحب روح النكتة حيث قال على سبيل المثال
" في الحب كما في الحرب يبدأ الرجل بالهجوم ،و اذ يرى نفسه محاصراً "
البداية كانت الصالة الربية و بعض األسئلة للتعرف عليهم أكثر تزوجنا في  1980\4\ 20و
لدينا ابنه واحدة اسمها نور خريجة كلية التجارة و لدينا حفيد واحد  ،وزوجتي كانت مربية
في التعليم المسيجي  ،انتسبنا
للعائالت عام  1997ضمن
األخوية  18ومرشدنا األب
عابد أشجي .
كيف تقيم التزامك بعائالت مريم
وماذا تعني لكم ؟
ال يوجد اآلن التزام في األخوية
و لكن يتم التزامي من خالل ما
أقدمه لألخوية من خدمات و
عائالت مريم تجعل المجتمع
سليم و صحيح فهي جماعة
صالة و تلم شمل الزوجين و
السعادة دائما هي في العطاء  .و بمناسبة عيد القيامة أحبوا أن يشاركونا بفكره و هي أن
أصل مسيحيتنا هي قيامة المسيح و توما لم يصدق قيامة المسيح إال ليلمس جراحاته فيجب
أن ال نكون مثله  .أن نؤمن بقيامة المسيح دون أن نطلب البراهين و الدالئل ألن السيد
المسيح يقول " طوبى للذين آمنوا و لم يروا "
ما هي الصعوبات التي تعترضكم في عيش الموجبات ؟
ال يوجد صعوبات مطلقا و أهم شيىء عندنا واجب المجالسة ألن االتفاق بين الزوجين يجعل
العائلة متماسكة سليمة و صحيحة و حضور القداس اإللهي ضروري ألنه يجعلك قريب من
هللا و هذا يزيل الخصام و البغض و يصفي القلوب .
كلمة أخيرة للعائالت ؟
ننصح العائالت بقراءة الكتاب المقدس و تطبيقه و عيشه بشكل يومي و المعاملة مع بعضنا
بنية صافيه و صالحة  .و أثناء الصالة يجب أن نطلب لآلخرين فبل أن نطلب ألنفسنا و نشكر
5
و نسبح و نمجد هللا دائما فهو يعرف احتياجنا قبل أن نسأله .

حــيــاة قـد يــس

نـشـــاط الـعـائـالت

حياة القديس جان ماري فيانيه ( خوري آرس )

رتبة التهيئة لعيد الفصح
لمن تقرع األجراس أنه يدعوني
أللتقي معه من جديد صوته
يهزني من الداخل ألعيد حساباتي
و طريقة حياتي و لكن كيف .
هذا ما عشناه مع األب غسان
سهوة اليسوعي الذي استطاع أن
يهز قلوبنا المتحجرة لنعود من
جديد الى رحمته محوال قلوبنا و
يملؤها من محبته مرنلين
المسيح قام حقا قام

لقاء اثنين الباعوث
التقينا و تبادلنا التهاني بقيامة
ربنا و فادينا  ،استمتعنا معا كان
يوما جميال اجتمعنا حول مائدة
الرب أوال ثم على مائدة الطعام و
قضينا معا أجمل األوقات و كل
عام و أنتم بخير و سالم و فرح

القداس القادم  \ 8ايار \  2016بكنيسة مارجرس – المزار الساعة  5مساء
http://m.facebook.com/endsyria

www.end-arab.com
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ولد في بلدة دارديي الصغيرة في جنوب فرنسا في  8أيار
 1786م من عائلة قروية فقيرة ماديا  ،لكنها غنية
بااليمان ،تعمد يوم والدته  ،كما كانت العادة في ذلك
العصر و كرس سنوات صباه في العمل في حقل لرعاية
الحيوانات  ،و كان ال يزال أميا ً في  17من عمره  ،محدود
الشخصية كان يحب أن يصير كاهنا و أصبح بفضل
مساعدة كهنة حكماء كاهنا ً في  13أب عام  ، 1815حيث
استطاع ان يحقق حلمه مؤكدا أن الكهنوت شيء عظيم لن
يفهم إال في السماء  ،ليس من الخوف بل من الحب  ،بات
يعترف به الجميع أنه مسيحا آخر  ،حيث كان فقط يحتفل
بالقداس و يسجد أمام القربان ساعات طويله و يجلس في كرسي االعتراف ويزور المرضى و
كان يراهن جميع أخوته الكهنة على فشله في الدراسة الكهنوتية  ،و ما جعله أن يكون قديسا ً
هو اخالصه المتواضع لرسالته  ،توفي في  4أب عام  1859عن عمر يناهز  73عاما بسبب
إنهاك صحته  .و كان قد علم خوري آرس رعيته من خالل شهادة حياته  ،حيث بلغ عدد
زوار رعيته في آرس سنويا مائة ألف زائر لالعتراف حيث كان يظل  17ساعة يوميا في
كرسي االعتراف حيث ال ينام أكثر من ثالث
ساعات يوميا و  4ساعات في القداس
وزيارات البيوت .
في  8كانون االول  1905أعلنه البابا بيوس
العاشر طوباويا و شفيعا لكهنة فرنسا
في  31أيار  1925أعلنه البابا بيوس الحادي
عشر قديسا .
في عام  1929أعلنه نفس البابا شفيعا لكهنة
العالم .و رغم أنه قد أعلَن الكاهن مرات عديده
أنه غير مستحق أن يكون كاهنا و فكر بأن يترك ليقينه بعدم أهليته الشخصية  ،إنما بطاعة
االسقفة عرف كيف يبني رعيته التي كانت بعيدة عن االيمان و يقول الكاهن القديس لم أرغب
في الكهنوت للعيش الرغيد و البحبوحة مغمورا في الخيرات الدنيوية بل لخالص نفسي و
نفوس العالم أجمع.و الكاهن هو كل شيء بعد هللا و الكاهن ال يفهم جيدا إال في السموات،وعليه
تساءلنا :هل نحن ندرك فعال أهمية وجود كهنتنا ؟ هل يعيشون رسالتهم كما يجب؟ هل نحبهم ؟
3
هل الكهنة ملتزمين بترك أثر كبير في حياتنا وحياة أوالدنا و رعايانا ؟؟..

