
 
 

 توصيات رعوّية نشاطات و
 

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

يلقيها الخوري ايلي ضّو. وذلك يوم  " الثالوث األقدس أيقونة والهوت
مساء  9لغاية  7ساعة في صالة بيت الرعّية من ال  آذار 7الخميس القادم 

 .الدعوة عامة. 

1.  

مساء صالة مراحل درب الصليب الساعة  03،5آذار  8يوم الجمعة القادم 

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

بالقداس األب أنطوان سالمه الراهب اللبناني الماروني رئيس دير سيّدة 

 لمغارة حارة البالنة طاميش زوق الخراب.طاميش وخوري رعيّة سيّدة ا

2.  

  تتشّرف لجنة سينما الرعّية بدعوتكم لحضور فيلم سينما عن حياة
وذلك يوم  3102ضمن سلسلة أفالم صوم القديسة األم تريزا دو كالكوتا 

 مساء في صالة بيت الرعّية 7آذار الساعة  9  السبت القادم

3.  

  .4 ربعون.آذار عيد الشهداء األ 9السبت القادم 

آذار مساء عيد األّم . تتشّرف لجنة العيلة في رعّيتنا  31يوم األربعاء 
مساء يليه  6بدعوة كّل أمهات الرعّية للمشاركة بالقداس عند الساعة 

مسابقة بأطيب حلو صيامي مع توزيع جوائز قّيمة للرابحين وتوزيع هدّية 
بر الهاتف لدى لكّل أم . يرجى من كّل أم ترغب بالمسابقة التسجيل ع

 . الرقم مدّون على نشرة رعّيتي.  320932/12السّيدة ندين حّداد 

5.  

  .6 .أحد شفاء المخلّعهو  آذار  01األحد القادم 

  .7 على باب الكنيسة. 032تّوزع عليكم نشرة رعّيتي عدد 
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 18السنة  – 138عدد  تيرعيّ                  

                            

      
 30/30/3300األحد  مثل اإلبن الشاطرأحد  - الصومزمن           

            

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل 
 نشرة رعويّة تصدر عن رعيّة مار ضومط زوق مكايل

 

  بين البعيد والقريب والد ينتظر

 

الى  3 تزيّن الكنيسة طريق عودتنا  المقبول3 الزمن في زمن الصوم الكبير 

. كّل توبة حقيقيّة عتراف بالخطيئة والتكفير عنها غفران اآلب بالتوبة واإل

3 في قلبه تعالى  المكانة األولىمن نظرة هللا الى الخاطئ 3 الذي له  تنبع

 كما قال لنا يسوع.

وهي  بل في قّمته3 3 صف الصوممنت في نحن3 مع مثل اإلبن الشاطر

بقة االس. كانت األسابيع واألخوةالمصالحة ترّمم العالقة مع هللا والذات 

: 3 من خالل آيات ثالث تأملنا فيها العميق في القلوب التغييرا لهذا تحضير

. واليوم 3 زفةتحويل الماء الى خمر 3 وتطهير األبرص3 وشفاء المرأة النا

الثالثة المقبلة نحو مستقبل يحّرر في كّل من المسلك ننبسط مع اآلحاد 

ألعمى 3 والموقف ني ابانفتاح عيبعودة المشي الى المخلّع 3 والرؤية 

ا يوم الشعانين في مدينة أورشليم باستقبال السيّد المسيح ملكا جديدا وأبديّ 

فمن أّول الصوم الى نصفه نعيش صمت اللسان كّي  رمز كّل مدينة وبلد.

يتكلّم القلب . ومن منتصف الصوم الى ختامه نعيش صمت القلب كّي 

3 هل أسعى الى  يرحمف نتظر وينظرفبين البعيد والقريب والد ييتكلّم هللا . 

 فيه عند رفعة القربان الثالثة في ختام هعناقه كي أرتدي من يده ما أقول

 " إرحمنا يارّب يا حنون يا رحوم يا محبّا للبشر إرحمنا ؟" . القداس : 

 

3 فاعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر  األصغر أم األكبرأبي وربّي 3 إن كنت 

 33 وتكفينا نعمتك 3 كي نصل الى الوطن السعيدنا النا ذنوبنا وخطاي

 المجد وحذاء البنّوة . آمين. ونحن متّشحون بخاتم الملك وحلّة
 الخوري بولس الريفوني خادم الرعيّة.                                                

 

 

حني كهديّة لصديق لديه كل يالزبون  : بماذا تنصقال 3 الحّل  إضحك :

 عة : لماذا ال تقّدم له رقم هاتفي !!.شيئ ؟ البائ

http://www.zoukmikael.com/churchesall.php
mailto:prayfouni@hotmail.com
mailto::%20stdoumit@zoukmikael.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمناسبة عيد األم اتصلي يا ماما للمشاركة في هذه المسابقة :

  

 


