
 توصيات رعوّية
صباحا  7قداس الساعة . شباط  إثنين الرماد القطاعة والصوم إلزامّيان  02غدا اإلثنين    .1

ظهررا حيرن تفل رص ةصر        10مع رتبة تبريك الرماد ودهن جباه المؤمنين لغاية الساعة 

 .مساء مع الدهن ةالرماد ةعد القداس 6ثم قداس الساعة . تصف النهار 

ساحلي األّول لرعايا صررةا وو  ماايرص و وو  مصربم ةمنا ربة ومرن      يلشّرف القطاع ال  .0

ةررولن تمرريم السررامي    –الصرروم و ررنة الالرراد المقررّدس   ةرعايررة  ررياد  المطررران جرري      

كّص يوم ث ثاء مرن  " كلمة اهلل " اإلحلرام ةدعوتام للمشاركة في  لسلة مفاضرات حول 

. الموجود ضمن تشر  رعّيلري  مساء في إحدى الرعايا ةفسب المدول  7الصوم الساعة 

شرباط ةالمفاضرر  األولري فري صرالة كنيسرة مرار شررةص          01وتبدأ مع يوم الث ثاء القرادم  

كلمرة  " مساء   يلقيها الخوري جووف عيد تفر  عنروان    7أدوتين وو  مصبم الساعة 

 كّص ث ثاء  ياون ةاص أمام الانيسة عند السراعة السراةعة إ   " . اهلل في ةعدها الشخصي 

وةعرد كرص مفاضرر  يعرود     . ثلن لمن لين لديهم و يلة تقص   وذلك دون أي مقاةرص مرادّي   

 .ةام الي أمام الانيسة

مساء  اعة  مود أمام القرةران   8لغاية الساعة  7كّص يوم أرةعاء من الصوم من الساعة   .3

 .شباط ذكرى قيام كر ي ةطرس في أتطاكيا 00األرةعاء القادم . المقّدس وإعلرافات 

السرراعة . مسرراء صرر   درد الصررليب    32 0كررص يرروم جمعررة مررن الصرروم عنررد السرراعة      .4

وكررّص يرروم (.اإلعلرافررات مؤّمنررة. )صرر   مسرراء الممعررة يليهررا القررداس وويررا  الصررليب   6

أمرا فري أ ربوع    (. راجرع البرترامض ضرمن تشرر  رعّيلري     . )جمعة تسلضيف كاهنا للروع   

لنرا مرار ضرومأل األد إيهراد شرمعون الم رَ رص       اآل م  َيفل ص ةالرياضة السنوّية فري رعيّ 

 .    اللبناتي 

 7كص يوم  ب  من ومن الصوم   ي عرض فيلم من تفضير لمنرة  رينما الرعّيرة السراعة       .0

شررباط   رروف ي عرررض فرريلم حيررا     00والسررب  القررادم  . مسرراء فرري صررالون ةيرر  الرعّيررة   

مسراء فري    7عنرد السراعة   وذلرك  . القدين دون ةو او حاضن األو د والشباد المشّردين

 . صالة ةي  الرعّية 

كرّص وو  وووجررة يرغبرران العمرص ضررمن لمنررة العيلرة فرري رعّيلنررا يمانهمرا اللسررميص لرردى       .6

 .كاهني الرعّية 

إن كّص من يرغب من أةناء الرعّية الدخول فري لمنرة اإلحصراء واللوثيرت اللاةعرة لرعّيلنرا         .7

ة ضرمن الفردود المغرافّيرة لرعّيلنرا مرار      حين  رنبدأ العمرص ةصحصراء كامرص ألةنراء الرعّير      

 .يمانه اللسميص لدى كاهني الرعّية . ضومأل 

توّوع اللمنة اإلجلماعّية في رعيلنا قّمة الصوم علي الراغبين مرن المرؤمنين حيرن تعرود       .8

ويلم إعادتها للانيسة خ ل قردادين السرب  واألحرد فري     . للمشاركة مع أحبائنا المفلاجين 

 .عيد القيامة 
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 في الزمن المقّدسمعا ندخل 

يبتدئ زمن الصوم بأحد عرس قانا، أو أحد مدخل الصوم، وُيفتتح باثنني الرماد، وينتهي 

صددق   هو زمن ليتورجّي ُيعاش بالصوم وال  .بسبت لعازر، أي اليوم السابق ألحد الشعانني

 .والندام ، ويتمحور حول فكرة التوب  والعودة اىل الذات واىل اآلب

ينطلدق مدن عدرس قاندا     : يشّكل تسلسل آحاد الصوم بذاته مسرية تعليمّي  للمؤمن الصدام   

اجلليل حيث حّول املسديح املداا اىل ،در، ليددخل الصدام    هددم الصدوم الت ديريّي ،         

اًل، يسدمح للمسديح أن يتددّخل   حياتده و دّول      ويكتشف أّن الصوم جيعله كامندا متحدوّ  

  الصوم حنيك لندا   .حياته ويدخله   الزمن املقّدس، وجيعل حياته مليئ  من ،ر الفرح

ثوبا جديدا من حرير شرانق أعمالنا الصاحل  ، ال ليقرتعوا عليه بل ليقرأوا فيه آيدات مدن   

 .لن لب الشّر باخلري سني اه  بالشرك  واحملّب  ، متحّمكالم اهلل مّتحدين وإّي

 

،رتنا وصومنا وحّرك   داخلنا قبل  السالم وامل فرة وسّلح قلوبنا بقدّوة كلمتدك   إقبل الّله  

إمدنح كدّل عاملد  عمدال عدادال      . ورّتب خطانا على طريق الطاع  حلكمتك وتعالي  الكنيس  

 آمني.الضروري ونتمّتع مبيزة كوننا شركاَاك   بناا العامل وكرميا لكي حنصل على ال ذاا

 

  اخلوري بولس الريفوني خادم الرعّي                                                       

 تشر  رعوّية تصدر عن رعّية مار ضومأل وو  ماايص 
 تصدر عن رعّية مار ضومأل وو  ماايصتشر  رعوّية 
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البطريرك مار بشاره بطرس الراعي األولى لزمن الصوم 
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ةولن تميم  –ةمنا بة  نة الالاد المقّدس وومن الصوم الابير وةرعاية  ياد  المطران جي 

 السامي اإلحلرام يلشّرف القطاع الساحلي األّول لرعايا صرةا وو  ماايص ووو  مصبم

كّص يوم ث ثاء من ومن الصوم عند " كلمة اهلل " دعوتام للمشاركة في  لسلة مفاضرات حول ة

 مساء في صالة ةي  الرعّية ةفسب المدول اللالي  7الساعة  

 

 

 dأمين السّر الشّماس إيلي اةراهام                        منّست القطاع الخوري ةولن الري ون

 الم فاضر  عنوان المفاضر   الماان اللاريخ
صالة كنيسة مار شرةص   شباط  01الث ثاء 

 أدوتين

كلمة اهلل في ةعدها 

 الشخصي

 وري جووف عيدالخ

صالة كنيسة مار ضومأل   شباط  08الث ثاء 

 وو  ماايص

كلمة اهلل في ةعدها 

 الرعوي

 الخوري ايلي ضّو

صالة كنيسة مار   آذار     6الث ثاء 

 جرجن صرةا

كلمة اهلل في ةعدها 

 األخ قي واإلجلماعي

 الخوري هادي ضّو

صالة كنيسة  ّيد    آذار   13الث ثاء 

   ماايصالمعوتات وو

كلمة اهلل في ةعدها 

 الالاةي

 األد إدمون رو 

صالة رعّية  ّيد    آذار  02الث ثاء 

 الوردّية وو  مصبم

كلمة اهلل في ةعدها 

 األ راري

الخوري جور  
 تخول


