
  
ساعة   ١٢/٢٠٠٦ /٢٣السبت  شافة ٧،٣٠ال يالدي لك ال م داس وإحتف ساء ق  م

  .لبنان في الرعّية 
  .لقاء رعوي +  مساء ٦قداس الساعة   مساء عيد الميالد٢٤األحد 

  .لقاء رعوي +  نصف الليل ١٢ثم قداس الساعة 
  .لقاء رعوي +  قبل الظهر ١٠ قداس الساعة -   يوم عيد الميالد٢٥اإلثنين 

ة - ع هدي يالدي م اء م ه لق ة يلي ال الرعّي داس ألطف  ق
  . ظهرا١٢،٣٠ قبل الظهر لغاية ١١،٣٠الساعة 

  .لقاء رعوي +  مساء ٦ قداس الساعة -
  )اإلعترافات مؤمنة خالل القداسات(

  . صباحا ٧ قداس الساعة -   تهنئة العذراء٢٦الثالثاء 
  . قبل الظهر ١٠ قداس الساعة -
  . مساء ٦ قداس الساعة -

  .خالل النهار مناولة المرضى والعجزة 
ين عن نفس المرحوم أ              ٣٠السبت  از األربع ي    قداس وجّن نطون أب

  . مساء في آنيسة الرعّية٦عّساف الساعة 
د  ي  ٣١األح رب ف ود ال  وج

ل  سنة . الهيك ساء رأس ال وم
  .وختانة الرب يسوع 

  . صباحا ٧ قداس الساعة -
  . قبل الظهر ١٠ قداس الساعة -
  . مساء ٦ قداس الساعة -

   ليال صمد القربان وسجود في الكنيسة١١الساعة * 
  ٢٠٠٧ آانون الثاني ١اإلثنين 

  يوم رأس السنة وختانة يسوع
  . قبل الظهر١٠ قداس الساعة -
  .لقاء رعوي +  مساء ٦ قداس الساعة -

ي     ران ج يادة المط ل س يتقب
د في  ين بالعي بولس نجيم المهنئ

  دار المطرانية في صربا

 . ٢٠٠٦ آانون األول    ٢٦ و   ٢٥يومي اإلثنين والثالثاء    
  .٢٠٠٧الثاني  آانون ١ونهار اإلثنين 

   ظهرا١٢،٣٠ لغاية ٩،٣٠من الساعة 
   مساء٧ لغاية ٣،٣٠ومن الساعة 

  مجّلة أنوال 
   لبلدية زوق مكايل

  .بعد أن أضحت زوق مكايل صفحة من سفر الخلق 
جمعت تراثها وأناقتها   .  سنة من تاريخ لبنان      ٧٠٠وبعد  

وان            وال   " وجمالها وثقافتها في مجّلة حاآت لها عن " أن
دده ن ٢٠٠٦ ١ا األول كبع ا م ا مجان صلون عليه  تح

  .جميع المكتبات والرعايا في زوق مكايل
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  توصيات رعوّية
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ى  سماء إل ن ال شاء     م ى  أح ذود إل ن الم ريم  ، م ن صدر م ريم ، م  م
ص ى  ال ضنليب إل درنا       ح شائنا وص ى أح ارغ إل ر الف ن القب ريم ، م  م

وحضننا، تكمن مسيرة  قماطات المغارة وأآفان القبر، عنوانا لآلتي باسم           
  . الرب على ألحان الرجاء الصالح لبني البشر 

  

  ولد المسيح هللويا،. إنه عيد التجّسد اإللهّي على أرضنا ، أرض قايين 
ل            . الفماتوا أطفال بيت لحم  قت      ام ، فانطلقت قواف ا ق مات المسيح وقام حق

ارا وصغارا         ى     . دماء الشهداء ، تسيل الى يومنا آب ّي عل ّسد اإلله ه التج إن
ى  . أرضنا ، أتى ليزرع فيها الفرح سبيال والمحّبة عبيرا والكلمة قفيرا             أت

  .ليخلع مّنا صمت اإلنتظار ويسربلنا بالحّب 
  

ر    ة ع اك ثالث ان هن يالد آ ة الم رش :وش  ليل ا ،    ع ي روم صر ف قي
ة ، و      عرشو ا  هيرودس في اليهودّي اردة            عرش ارة ب ة مغ ي زاوي ا ف  غريب

ل عرش                  ة ب الجواهر الكريم في بيت لحم ، ليس بكرسّي عرش مرّصع ب
ّي                     ا من ملكوت العرش اإلله ا متواضعا آتي ه ملك مذود صغير، وضع في

  .جامعا حوله ما جمعه نوح في فلكه للخالص 
ا                  آكّل سنة في ا    دخل إليه أملين من دون أن ن ارة مت ام المغ يالد نقف أم لم

ا        وزين والخارجين          . ألنها أصغر من حجمن ي وجوه المع ّسد ف ا تتج لكنه
ا              ياجات بيوتن ى أرصفة س عن روزنامة مقاماتنا وحساباتنا، والقابعين عل

اني ،                 . وعروشنا   انون الث هّيا أدخل تفضل وآن من جماعة األول من آ
ي بيت                  . للسالم  اليوم العالمي    ّرة ف سوع ألف م ع من أن يتجسد ي فما النف

   .  قلبك ؟لحم ولم يتجسد مّرة واحدة في بيت 
 الخوري بولس الريفوني خادم الرعّية                                          



 

 من خوابي الميالد 
  

 نّم أيها الكلمة اإلله نّم أيها النسر الكبير في أحشاء الحمامة الصغيرة، -   
ال تنطق؟ ألنك منذهٌل مأخوٌذ بهذا الهيكل المريمي الوضيع المرّصع 

. ال، نّم في العرش الذي اختاره لك أبوك وبناه قبل آل بدٍءبالفضائل والجم
 من حشا أبيك ًاسربل بنا وأنت خارجتنّم في بيتك وارتدي ثوب مجدك، 

 نّم أيها الحمل ،نّم في عرشك في تابوت عهدك. وحاًال في بيت أمك
نّم في صمت أبيك، مستودعك وأنت ال . الصامت على مذبح حبك البهي

وأنت آلمة  نّم يا صغير وابقى مستترًا صامتًا ألرض،تسعك السماوات وا
من هي التي إحتوتك ، حملتك يا حامل . في العرش الذي بناه لك أبوك

الكّل؟ آيف أصبحت بعد آدم وأنت قبله، آيف أصبحت إبن داود وأنت باني 
 الكّل عرشه وأساس مجده؟ آيف أنت ابن يوسف ومريم وأنت خالُق

صمت وأنت آلمة اهللا؟ آيف يصمت الوحي بمحبتك وعمق غناك؟ آيف ت
ابله؟ عجيب صمتك في قلب جويخفت النور؟ آيف يعّمدك يوحنا و أنت 

نّم يا ! مريم وعجيٌب سّر مريم التي زّيحت بك وبارآت أحشاء األم العاقر
صغير في حضن أمك حتى نفرح نحن بمولدك وُنسرَّ ببهاء وجهك يا 

نا شبيهين بك وأعطنا أن نفتخر صّير. عاآسًا وجه أبيك وأنت شبيه أمك
بأمومتها فتحملنا آما حملتك لنصبح شبيهين بك يا حامًال صورة أمك، يا 

  .عاآسًا وجه الرحمة اإللهية في وجه أبيك
أرنا وجه اآلب الساطع فيك، أرنا وجه أمك، أرنا وجه إخوتنا، أرنا وجه 

 ،ن السهرانيننّم يل سهرا. حبك الذي ال ينام وهو ساهٌر في بستان العطايا
  .   ألن نومك راحٌة لنا، في نومك جلسٌة عندنا يا نديمنا في مأدبة أبيك

   

 الشماس فادي بستاني                                           
 

 عبرة
ولكـن  . وقف سياسي يخبر مواطنا عن كل الويالت التـي تـضرب الـبالد              

أتعجـب ألننـي لـم      : ال  فاستاء السياسي وق  . المواطن لم يظهر أي تعاطف    
ألن والدي رحمـه اهللا،     : فأجاب المواطن   . أسمعك تخرج حتى تنهيدة واحدة      

  .ال تِضع وقتك بالتنهد والتحسر، بل بادر الى العمل : كان دوما يقول لي
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