
 توصيات رعوّية
 
ّّس  تمييالم مالار مالارس      72اإلثنين   .1 شالباط   72الثّثالا   . شباط عيد مار تال

آذار عيالالد  1الخيالالي  . عيالالد اليدي الالة  الالورا سمارالالالا ا تمييالالمتا مالالار مالالارس  

 .سعيد اليدي ة أفدس يا البعمبكّية . اليدي ة دسمنينا تمييمة مار مارس  

 ميالالة اف فالالد اعالالد ا  "   شالالباط مضاةالالحة تضالال  عنالالوا   72الثّثالالا  اليالالاد     .2

يمييها الخوري ايمد ةالّو سذلالف فالد صالالو  ايال  رعّيانالا مالار        " الحعوي 

م الا   س الد  ةالين  لم المة مضاةالحات       2ةومط زسق مكايال  ال الاعة   

 .فد رعايا اليطاع ال احمد األسل"  مية اف " الصو  حول 

 م الالا  لالالاعة 2لغايالالة ال الالاعة  2 الالّ  يالالو  أراعالالا  مالالن الصالالو  مالالن ال الالاعة   .3

 . لجود أما  اليحاا  الييّد  سإعاحافات 

م الا    5ال الاعة  : آذار  و أسل يو  جيعة من الشهح  7يو  الجيعة الياد    .4

درب  5،ا5ال الالالاعة . صالالالّة الي الالالبضة سإعاحافالالالات ثالالالا زيالالالا  العالالالمرا     

صالّة م الا  الجيعالة مالن الصالو  ساليالدا  ثالا زّيالا           6ال الاعة  . الصميب 

االالول  لجالاليا   –ة لالاليادة اليطالالحا  جالالد   يضافالال  االمايضالالة اإللهّيالال  . الصالالميب

سيصالاد  فالد   . تحافينالا االالاحاليا اسل الة جومالالا مالدّسر     . ال امد اإلحاحا  

 . ما اليو   عيد مار يوحنا مارس  أسل اطحيحك عمى الكني ة اليارسلّية

ةين لم مة األفّ  الحسحّيالة فالد زمالن الصالو  مالن تضجاليح لجنالة لالينيا           .5

  ُيعالالحف فالاليما حيالالاة الطواالالاسي البااالالا   آذار لالالو ،الحعّيالالة ال الالب  اليالالاد   

 . م ا  فد صالة اي  الحعّية  2يوحنا اول  الثالد ا سذلف عند ال اعة 

 ّ  زسج سزسجة يحغبالا  العيال  ةالين لجنالة العيمالة فالد رعّيانالا ييكنهيالا           .6

 .الا جي  لدى  ا ند الحعّية 

ق إ   ّ  من يحغب من أانا  الحعّيالة الالدلول فالد لجنالة اإلحصالا  سالاوثيال        .7

الاااعالالة لحعّيانالالا حيالالأ لالالنبدأ العيالال  ا حصالالا   امالال  ألانالالا  الحعّيالالة ةالالين   

ييكنالالا الا الالجي  لالالدى  الالا ند   . الضالالدسد الجغحافّيالالة لحعّيانالالا مالالار ةالالومط    

 .الحعّية 

 .آذار  و أحد شفا  الينزسفة  4األحد الياد     .8
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البحص محف عجال ا جمدي سإ   ا  يؤثح فد األعجا  الاد يصيبهاا فاا اقط 

ًّ سقد يعيش ..عيد الصااع ساأللف سليف الضمق الخ س ثيحًا ما يبدأ  .اا اليحيض طوي

سيظهح ( الخ  2س2س،س7/،1ال ) ور  يصيب حاى أعياق الجمد فيبّيض الشعح  

فيضكا عمى األاحص ألا لج  سيجب أ  ( 74س16/  14س  15/،1ال ) المضا الضد

 .ينعزل عن النا 

خص أما إذا غّطى البحص    الج ا سلا يظهح  فيا المضا الضّداعندئٍم  يكو  الش

 (.،1ال )سقد يصيب اليْحف المقن سقد يظهح ايجًا  ضحق  (،1عد )طا حًا 

عن احص البيوت ساحص الثيابا سما  (14/55ال )سياكّما الكااب الييّد  ايجًا فد  

ذلف إال عبارة عن الفطح المي قد ينيو عمى جدرا  البيوت فيضدث فيها ايعًا  يا 

" ال ائد أ  البحص  و المي أليا اس  سالحأي  .يضدث البحص ايعًا فد اد  صاحبا

س ا  البحص دا  مكحس ًا جدًا عند اليهود فكا  ي طو عمى البعض ". ا وريا 

سقد  .منها ااعاباره قصاصًا لها من اف  يا حص  ليحيا أل  مولىا سجيضزي

  .يصيب اليحف ألالًا من أي طبية حاى اليانعيين  نعيا  ال حيالد

أعطنا يا لّيد فد زمن النعية  ما جحأة المجو  إليف  األاحص  لنماي  منف ال  يا 

أليعنا صوتف الضّد فد الحارك الييّدلة  .سحيد االب الشفا  من احص الخطيئة 

يدعولا لماواة ساليدالة فنيف امامف مث  األاحص لاجدين لف  لائمينف ليح ال يا   

 .لنا سلمعالا أجيع آمين 

 خوري جوز   رس   ال       

 لشحة رعوّية تصدر عن رعّية مار ةومط زسق مكاي  
 لشحة رعوّية تصدر عن رعّية مار ةومط زسق مكاي 
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السّيد بيناأرسالة غبطة من  تابع ،   

2102 رس الراعي األولى لزمن الصومالبطريرك مار بشاره بط  

 صالة وصوم وصدقة. 2
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4
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