
 توصيات رعوّية
كلمة اهلل في بعدها " آذار  محاضرة أخيرة تحت عنوان  02الثالثاء القادم   .1

يلقيها الخوري جورج نخول ، وذلك  فكي صكالة كنيسكة سكّيدة      " األسراري 

مسكككاء ، وهكككي  ضكككم   سلسكككلة     7الوردّيكككة  وص م ككك ا عنكككد السكككاعة    

 . األولفي رعايا القطاع الساحلي " كلمة اهلل " محاضرات ال وم حول 

مسكاء سكاعة    8لغاية الساعة  7كّل يوم أربعاء م  ال وم بدًءا م  الساعة   .0

 .سجود أمام القربان المقّدس وإعترافات 

وبالمناسك ة تتركّر    . آذار بدء ف ل الربيع وعيكد األم   01األربعاء القادم   .3

وذل  قداس األمهات في الرعّية بدعوة كّل األمهات في رعّيتنا بالمراركة 

مع لقاء رعكوي فكي   . مساء  6آذار الساعة  02اء عيد األم يوم الثالثاء مس

 .باحة الكنيسة

مسكاء  در    0،32السكاعة  . آذار عيد القديسة رفقا  03يوم الجمعة القادم   .4

صالة مساء  6ثم الساعة . ال ليب وإعترافات و ياح أيقونة القديسة رفقا 

يحتفل بالذبيحة اإللهّية .  ليبالجمعة م  ال وم والقداس ، ختاًما  ّياح ال

 ".عمل حياتكم : " الخوري ايلي ضّو ،عنوان العظة 

ضم  سلسلة األفكالم الروحّيكة فكي  مك  ال كوم مك  تحنكير لجنكة سكينما            .0

آذار سكو  يععكرا الجكاء الرابكع واألخيكر مك         04الرعّية السك ت القكادم   

مسكاء   7السكاعة   فيلم حياة الطوباوي ال ابا يوحنا بولس الثاني ، وذل  عند

 . في صالة بيت الرعّية 

وبالمناس ة تترّر  . وعيد ال رارة . آذار هو أحد األعمى  00األحد القادم   .6

الراه ات ال اسيليات الرويرّيات دير سكّيدة ال ركارة للكروم الكاثوليك   وص     

مكايككل بككدعوتكم للمرككاركة بقداسككات العيككد ، السكك ت مسككاء العيككد قككداس         

رأسككس سككيادة المطكران كيككرّلس بسككترس راعككي أبر ككّية  مسككاء يت 0السكاعة  

صك احا   8األحد يوم العيد قكداس السكاعة   . بيروت وج يل للروم الكاثولي  

 .هذه الدعوة موجودة على لوح اإلعالنات. ق ل الظهر 12و قداس الساعة 

 ت قى كل القداديس بحسب مواعيدها ت ديل الساعةآذار  00األحد القادم   .7
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 ع  رعّية مار ضومط  وص مكايلنررة رعوّية ت در  
 نررة رعوّية ت در ع  رعّية مار ضومط  وص مكايل

 

 

برخص كاه  ، ة والجّد الجّد ، يقف يسوع في بيوتنا يعّلم ، يقف برخص األهل       

يقف يسوع في بيوتنا برخص ... . ايارة بركة أو سهرة إنجيلّية لالرعّية عندما ندعوه 

هل .  ربان المقّدسعندما ندخل الى ال يت بعد القداس وفي داخلنا الق ، كّل مؤم 

في عملنا وعلى  .البل داخل بيتنا  ، في بنايتنا وحّينا، ع بقربنا المخّل .ن غي لس ؟؟؟ 

إنس يسوع برخص المخّلع ينظر إلينا لنحملس ع ر سرير وقتنا ومالنا ... . طرقاتنا 

لماذا أخجل بأهلي ، بأخ لي أو أخت ، أو م  أحد أقاربي ، عندما . ولمسة محّ تنا 

فإذا . لماذا وضعس اهلل على دربي ؟ ... . سيطا أو مخادعا أو معّوقا يكون فا ال أو ب

لماذا كان هناك م  مذود وصليب وقيامة ؟ لماذا إذا ال وم ... كان كّل  يء جميل 

يقف يسوع في . ال يريد منا المخّلا أن نن ش السقف ، بل قلوبنا ورحمتنا . والتوبة ؟ 

 .وماذا يجد ؟ .  لمعاصر فإلى ما ينظر ؟بيوت وكنائس وأديار ومؤّسسات عالمنا ا

 

فالخالص واقع نعيرس اآلن على األرا . وأنا مع يسوع إلى ما أنظر وماذا أنتظر؟

وقد آمنت الكنيسة بأن قدرة يسوع تتجّلى بغفران . م  خالل معجاة غفران الخطايا 

الخطايا،  الخطايا أكثر منها برفاء الجسد ، وأّن الهد  األّول م  التجّسد هو مغفرة

سّمس يسوع :"الكنيسة مع هذه األمسية،  عّيد لستكما أعلنس مالك الرّ  ليوسف الذي 

وهذه القدرة ظهرت خ وصا في  ( .1/01متى ) "ألنس يخّلص  ع س م  خطاياهم

خطاياه  م  غفرتم لس. خذوا الروح القدس :"ائم م  بي  األموات لتالميذه قكلمات ال

هذا ما ي ره  أينا أن  فاء الروح أهّم م   فاء الجسد و(. 02/00يوحنا )تعغفر لس 

 .األّول يرافق اإلنسان إلى األبدّية ، بينما  فاء الجسد يتوّقف عند الق ر ألن الرفاء

 " .مغفورة ل  خطاياك ، قم  واحمل فرا   وامِش " 
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السّيد بيناأرسالة غبطة من  ، تابع  

2102 رس الراعي األولى لزمن الصومار بشاره بطالبطريرك م  

 الصوم الكبير موسم المحبة اإلجتماعية: نداء. 4
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