
 
 

 توصيات رعوّية نشاطات و
 

 أعياد القديسين : 

 شباط عيد مار تالّوس تلميذ مار مارون. 72األربعاء القادم 

 شباط عيد كورا ومارانا تلميذتا مار مارون . 72الخميس القادم 

 آذار عيد دومنينا تلميذة مار مارون وأفدوكيا البعلبكيّة. 1الجمعة القادم 

 ماروني.ر يوحنا مارون أّول بطريرك آذار عيد ما 7السبت القادم 

1.  

كّل الراغبين من األزواج الدخول في لجنة العيلة في رعيّتنا ندعوهم 

مساء في الصالون  2شباط الساعة  72الى إجتماع يوم األربعاء القادم 

 الصغير جنب الكنيسة

2.  

في رعّيتنا  مركز التعليم المسيحّي للبالغينضمن سلسلة محاضرات 
" كز بدعوتكم للمشاركة في محاضرة تعليمّية بعنوان يتشّرف المر

. وذلك يوم الخميس السّيدة ندين معتوق حّدادلقيها ت   " الحّب واإلصغاء
 مساء .  9لغاية  7في صالة بيت الرعّية من الساعة   شباط 82القادم 

3.  

مساء صالة مراحل درب الصليب  03،5آذار  1يوم الجمعة القادم 

مساء يوم الجمعة  والقداس 3 ثّم زيّاح الصليب .  مساء صالة 6الساعة 

 وخوري رعايا زوق مصبح. رم م .يحتفل بالقداس األب إدمون رزق 

4.  

  تتشّرف لجنة سينما الرعّية بدعوتكم لحضور فيلم سينما عن حياة
ضمن سلسلة أفالم صوم  مار افرام السريانّي كنارة الروح القدس

مساء في صالة  7الساعة  ذارآ 8  وذلك يوم السبت القادم 8102
 .بيت الرعّيةالعلوّية ل

5.  

  .6 .مثل اإلبن الشاطرأحد هو   آذار 2األحد القادم 

 

 كل يوم جمعة من الصوم نستضيف كاهنا لإلحتفال بالقداس والوعظ
 شباط 10الجمعة  قداس وزياح : المحتفل الخوري جوزف روكس. 6مساء درب الصليب  03،5

.قداس وزياح : المحتفل  الخوري بول كرم 6 مساء درب الصليب 03،5  شباط 77الجمعة  

.قداس وزياح : المحتفل األب إدمون رزق 6مساء درب الصليب  03،5 آذار 1 الجمعة   

. المحتفل األب أنطوان سالمه قداس وزياح : 6مساء درب الصليب  03،5 آذار 2 الجمعة   

لخوري بولس الريفوني.المحتفل اقداس وزياح :  6مساء درب الصليب  03،5 آذار 10 الجمعة   

المحتفل الخوري فريحه عقيقي.قداس وزياح :  6مساء درب الصليب  03،5 آذار 77 الجمعة   
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 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل 
 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل

 

  

 الصوم شراع واشتراع

 
بعد مسحة الجباه برماد التوبة كتأشيرة لإلنطالق بأشرعة فلك الكنيسة    

 3ميناء األلم والموت والقيامة ميناء إشتراع المحبّةلبلوغ ميناء الخالص 

 في العالقة مع الذات وهللا والناس. تغييرالصوم مسيرة نسير معا 

 

مدى الرجاء الساكن في لين 3 متأمّ  بالصوم نستعيد كرامة الشخص البشري

وفي مدى إيماننا بقدرة هللا المحّررة والمخلّصة . الصوم 3 قلوبنا ضمن 

ق هللا خل : الحريّةوهو تعبير عن زمن الصالة 3 الصوم يوطّد اإليمان 

ا فالحر  اإلنسان على صورته  شفاء وفرح3 سالم والحريّة  .يُريُد اآلخر حّرًّ

يريد أن تلمسه بحريّة أن تؤمن به بحريّة  كما حدث مع المنزوفة 3 فالربّ 

فالمؤمن 3 مع مشاركته في الجماعة الكنسيّة بجميع اإلحتفاالت أو  مطلقة .

من يسوع 3 وعليه3 من خالل  قريبا جّداة 3 يبقى شخصا المناسبات الطقسيّ 

هذه المشاركة 3 أن يصل إلى يسوع 3 ويبني معه عالقة شخصيّة 3 تطال 

. وزمن  سالم وشفاء وفرحكيانه الداخلّي وتعطيه ما هو بحاجة إليه من 

الؤاتية للتعبير بجرأة عن إيماننا . فهل لنا الجرأة  الفرصةالصوم هو 

 حياتنا؟. تفاصيللن إيماننا في سائر الكافية لنع

 

الشكر لك أيُها الرّب يسوع 3 ألنك ضّمدت جراح البشر بالدواء الشافي3 

 أشرق اإليمان في النفوس وأنر الضمائر 3 وسّكن القلوب بالفرح الحقيقي.

  
 الخوري بولس الريفوني خادم الرعيّة.                                               
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