
 

 توصيات رعوّية نشاطات و
 

 مساء. 5،30لقاء األخويات الثالث في رعيّتنا للصالة  2112 1ك  6الخميس 
 مساء. 7،30لقاء كافة المسؤولين عن الفرق الرسوليّة في رعيّتنا  2112 1ك 00اإلثنين 

 مساء بدء دورة التعليم المسيحّي للبالغين صالة الرعيّة 7 2112 1ك 13الخميس 
��لل 8 2112 1ك 17 اإلثنين ر مة�سرد جن�ة األطف ق��ء م�يالدي م�ع  �ال صباحا ل

 مساء فيلم ميالد المسيح. 7في صالة الرعيّة . 
 والد مركز مار مخايل في سهيلة .أتحتفل مع رعيّتنا خديمة مذبح  2112 1ك 99األربعاء 
 الرعيّة. فيمناولة المرضى والعجزة  صباحا9الساعة  2112 1ك 44اإلثنين 

 نصف الليل.   12مساو  ء  6قداس الساعة  ،الميالد مساء 2112 1ك 44نين اإلث
 مساء. 6ق.ظ و  00عيد الميالد ، قداس الساعة  2112 1ك 25الثالثاء 

��لل 7تهنئة العذراء قداس الساعة  2112 1ك 26األربعاء  ص ثم ق�داس م�ع األطف
 مساء. 6ق.ظ  يليه حفلة ميالديّة .ثم قداس  00الساعة 

مس���ء ف��ي  7س�هرة ص��الة ميالديّ��ة م�ع الحرك��ة الرس��وليّة الس�اعة   2112 1ك 27ميس الخ
 الكنيسة.

سهرة انجيليّة في منزلين ضمن الرعيّة اإلنطالق معا من  2112 1ك 28الجمعة 
 مساء. 7أما الكنيسة الساعة 

يمي  2112 1ك 29السبت  ��س عض� قداس وجناز األربعين عن نف�س المرح�وم ميش��للالي
مس�اء ف�ي كنيس�ة رعيّتن�ا تقب�ل التع�ازي بع�د الق�داس ف�ي  6 الس��عة

 الصالون جنب الكنيسة.
 أحد وجود الرّب في الهيكل. 2112 1ك 30األحد 
يمي أللقاء   2112 1ك 30األحد  وعرابّي األطف�ال ال�ذين س�ينالون س�رّي  هلروحي وتعل

 .في الكنيسة 6مساء بعد قداس  7العماد والميرون الساعة 
 11،30مس���ء.  6مس���ء عي��د  رأس الس��نة ق��داس الس��اعة      2112 1ك 31اإلثنين 

نيسة للتأمل والصالة .  نصف الليل تفتح أبواب الك
رأس السنة قداس  2113  2ك 1الثالثاء   مساء. 6ق.ظ و 00الساعة عيد 
مس��اء م��ع ك��ّل  7س��هرة انجيليّ��ة ف��ي ص��الون بي��ت الرعيّ��ة الس��اعة  2113 2ك 4الجمعة 

التي استقبلت السهرات اإلنجيليّة خالل زم�ن الم�يالد  أهالي البيوت
 ثم ضيافة . دعوة عامة.

 نصف الليل. 12مساء . ثم  6مساء عيد الغطاس قداس  2113 2ك 5السبت 
  

 مساء . 6ق.ظ و  00عيد الغطاس قداس   2113  2ك 6األحد 
��ء ال��� مبارك���ةل زيارة كاهني الرعيّة إذا شئتم ��ء ت دنحمن���زلكم بم�� �و�ن الرج�� س���جيل اإلس���م والعن��
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 رموز مغارة الميالد

 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل 
 ر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايلنشرة رعويّة تصد

 

  . كـجّسدني ب
    

طة الرعاة ، ضمن أسوار ـّ تّدفق نبع اإلنتظار  في مطحنة حن    
في  والساكنةبيت الخبز  ، بين أرغفٍة لم تالمسها شفاه الجياع ، 

شّرعا خشباته ، ممذوٍد يحتضن في كنف فراغه كّل يباس 
 .ومساميرهلالستقباللالحمل الرضيع

 
يسوع المسيح المتجّسد اآلتي من حلم النفوس العطشى إنه اإلله 

تتزاحم حوله  ء الوعد . وهو ضيف المغارة الذيللفداء عبر  أحشا
والقلوب تخفق بسّر ، عيون الالالالال التي التشبع من النظر اليه 

 .ططفولته
 

عالقة الجديدة ، سّر المحبّة والرجاء . لقد إنه سّر اإليمان ، سّر ال
ضمن الرعوّي حان زمن اإلكتتاب في مملكة التقوى واإللتزام 

 .بالشركة والمحبّة سبط عهد النعمة وهدايا علم التواضع 
 

في عالمنا المعاصر ، ، ك يقونة مهدِ أا بمتفّرسً  ،ي اليك ربّ  جئتُ 
 فجّسدني بك.

 
الخوري بولس الريفوني خادم                                                    

 الرعيّة.
 



 وهو صاحب العيد اإلله المتجّسد . يسوع الطفل:
ة كلّها حي�ث الرج�ل والم�رأة هم�ا مع�اً (ص�ورة رمزا االنسانيّ  يوسف ومريم:

اله) كما ورد في سفر التكوين: فخلق هللا االنسان على صورتعل ،ه�ى هللا ومث
 ).27:1صورة هللا خلق البرش، ذكرا وانثى خلقمه  تك 

رقف  بقات الشعب في تلك وهم يمثّ  الرعاة: لون فئة الفقراء والبسطاء كونهم ا
الاذي  روننا ان المس�يح ه�و الراع�ي الحقيق�يّ هم يذكّ ام ويضاف الى ذلك انّ االيّ 
سل الملك داخر  د الملك الذي ُولد راعيا.ووج من ن

�� يملكون�ه او لون فئة المتعلّ وهم يمثّ  المجوس: مين واالغنياء الذين ال قيم�ة لم
مل�ك  أنّ�هونه إن لم يقدهم الى المس�يح كم�ا انه�م يُ�ذّكروننا أيض�ا بالمس�يح يعملّ 

 الملوك.
 د.وهي رمز للنجمة التي هدْت الى المسيح ولنور المسيح المتجسّ  النجمة:
النسان مان اجل�ه ا ال ليعيش ،منه  وهي رمز الغذاء المادي الذي البدّ  البقرة:

، وه�ذا رم�ُز البق�رة ن من خدمة اإلله الحقيق�يّ يعيش ويتمكّ  وإنما ليساعده كيّ 
 التي تقوم بتدفئة المسيح (تقليد قصصّي لألوالد).

ة ل��دى عام��ة الن��اس، وه��و أيض��اً رم��ز االساس��يّ  وس��يلة النق��ل الب��ريّ  ر:الحم���
 ص.ات في سبيل االيمان وفي خدمة المخلّ الصبر واحتمال المشقّ 

ة وسيلة للغذاء والتدفئة، وترمز يشكل خاص ال�ى الوح�دة الض�روريّ  األغنام:
ي قلوبهم.  في ججاعة المؤمنين والتي تحافظ على دفء اإليمان ف

م�زون ال�ى حض�ور هللا الفّع�ال ب�ين الن�اس عل�ى أال تعيق�ه قس�اوة المالئكة: ير
 القلوب وظُلمة الضمائر.

ه ه��ي �لعناص��ر �ألساسا�ية ويمك��ن أن يض�ااف إليه��ا عناص��ر أخ��رى وف��ق  ه��ذ
ع ،يلى أن تأخذ بعين اإلعتبار أمرين وهما:  االستخدام المحلي والمناطق

 غارة. دة في الماإلنسجام مع معاني الفقر والبساطة المتجسّ  -
العائل�ة  مغارة ليس الزينة والديكور وإنما ك�ّي تجتم�عالهدف األساسي من ال -

 الميالد.وعيد من حولها للصالة في زمن 
                                                                                                                                            

 نسرين                                                                                           

  اطالخيّ 

 +(373قراءة من مار افرام السريانّي )

با جّدد آدم وحّواء . أتى الرعاة حاملين خيرات الغنم : حليتبارك الطفل الذي … 

موا ليوسف لحما ، لمريم حليبا ، ولإلبن لذيذا ولحما نقّيا وتسبيحا بهّيا . خّصصوا فقدّ 

تسبيحا. حملوا فقّدموا حمال رضيعا لحمل الفصح ، بكرا للبكر ، ذبيحا للذبيح ، حمل 

ُم الى حمل.   الزمان لحمل الحّق. مشهٌد جميل : حمٌل ُيقدَّ

م أمام البكر .  ُشِكَر الحمُل الذي اتى وحّرر الخراف والثيران من ثغا الحمل وهو يقدَّ

الذبائح . وُشِكَر حمل الفصح الذي أتى وسلَّم سّر اإلبن!. تقّدم الرعاة وسجدوا له 

بعصيهم. سلّموا عليه وهم يتنبأون : سالٌم سالٌم يا عظيم الرعاة. عصا موسى تشُكُر 

 عصاك يا راعي الكّل!.

 تأّمل ولّون   


