
 توصيات رعوّية نشاطات و
 

مساء صالة األخويّة وتطواف  03،5آذار مساء عيد مار يوسف الساعة  81اإلثنين القادم 

مساء قداس العيد ثم لقاء رعوي و معايدة في باحة  6بأيقونة مار يوسف حول الكنيسة . الساعة 

 الكنيسة .

رة تحت عنوان :"سأتبعك نشاطات الصوم في رعيّتنا ندعوكم للمشاركة في محاضإطار ضمن 

مساء  03،5آذار الساعة  81ولكن " يلقيها المهندس الدكتور أيمن سمير وذلك يوم اإلثنين القادم 

 في صالون بيت الرعيّة.

في رعّيتنا يتشّرف المركز بدعوتكم  مركز التعليم المسيحّي للبالغينضمن سلسلة محاضرات 
لقيها ي " قانون اإليمان واألسرار" ة موضوع األولى متابعللمشاركة في محاضرة تعليمّية 

. وذلك يوم األب هاني مطر ، والثانية تحت عنوان :" الحوار " تلقيها السّيدة ندين حّداد 
 .الدعوة عامةمساء .  9لغاية  7في صالة بيت الرعّية من الساعة   آذار 12الخميس القادم 

مهات أوالد القربانة األولى في صالون بيت آذار إجتماع ثاني و خاص بأ 22يوم الجمعة القادم 

  مساء. 1الرعيّة عند الساعة 

مساء صالة مساء يوم  6مساء صالة درب الصليب الساعة  03،5آذار  22يوم الجمعة القادم 

 الجمعة  والقداس 3 ثّم زيّاح الصليب . يحتفل بالقداس الخوري فريحه عقيقي.

آذار المصادف في أسبوع اآلالم  20ة البطريرك من تاريخ لقد تّم نقل عيد البشارة بأمر من غبط

 الى تاريخ يوم اإلثنين األول من  نيسان .

ضمن  عن " آالم يسوع المسيح "تتشّرف لجنة سينما الرعّية بدعوتكم لحضور فيلم سينما 
مساء في صالة بيت  7الساعة  آذار 12  وذلك يوم السبت القادم 1122سلسلة أفالم صوم 

 .ةالرعيّ 

آذار مساء عيد األّم . تتشّرف لجنة العيلة في رعّيتنا بدعوة كّل أمهات  11يوم األربعاء القادم 
مساء يليه مسابقة في صالة بيت الرعّية بأطيب حلو  6الرعّية للمشاركة بالقداس عند الساعة 

 صيامي مع توزيع جوائز قّيمة للرابحين وتوزيع الهدايا لكّل األّمهات . 

آذار قداس وجّناز السنة لراحة نفس المرحوم الشاب جوزيف فؤاد عقيقي   12لقادم السبت ا
مساء في كنيسة سّيدة المعونات الرعائّية زوق مكايل . تقبل التعازي قبل القداس  6الساعة 

 وبعده في صالون بيت الرعّية.

  الزغةبب    صببحا ا بةحببر ةحبغببن   صببا  0 الشددعانين السدداعةأحددد هددو   آذار 12األحددد القددادم 
ب حب  الهرببق 85السباةر القداس .  مسبا  بةحبر ال صب   الب   6 السباةر اح األطفبا   قبداس  زغ 

 .المغنا  في حا ر الكنغسر مع الشم ع ثم القداس 

 

 

 

 

                                        

 18السنة  – 185عدد     رعيّتي                 
                            

      
 17/30/3300 األعمى  أحد –زمن الصوم          

            

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

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

 

 نور العقول والضمائر
 3إنه يسوع 3 ينادينا كّي نقف ونتحّرر من صدقات المارة . انه نور ضمائر بشريّتنا   

 فيه نكتشف معنى كياننا البشرّي ورسالتنا المسيحيّة.

فكلّنا مصاب بالعمى الروحّي 3 كّل مّرة نخالف وصيّة هللا األولى في الناموس :"أحبب  

قّوتك". وفي الوصايا العشر :"أنا قلبك وكّل نفسك وكّل فكرك وكّل  الرّب إلهك من كلّ 

(. 4/01هو الرّب إلهك3 اليكن لك إله غيري.فالرّب إلهك تعبد 3 وإيّاه وحده تخدم")متى

يكون العمى الروحّي 3على صعيد اإليمان عندما النحافظ على إيماننا وال نغذيه بتعليم 

د الرجاء3 في .... يكون العمى الروحّي3على صعيواألسرار اإلنجيل والكنيسة والصالة

في  اليأس وفي اإلعتداد المفرط بالنفس.... يكون العمى الروحّي3على صعيد المحبّة3

أم الروحي. هذا هو العمى الروحي ه 3 وفي الفتور والس  وممباالة باهلل ومحبّته ورسالال

رنا إنه نو3 ل الرؤية اإلنسانيّة والخلقيّة واإلجتماعيّة. فلنتقّدم من يسوع إنه ينادينا يعطّ 

                               بشخصه وأفعاله وتعليمه.ونور العالم 

 الخوري بولس الريفوني خادم الرعيّة                                                                          

 

                                          
 

F.KAFKA, cité dans MOLINIÉ, Le courage d’avoir peur, Cerf, Paris, 1989, p. 83-84 
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الراعي  البابا فرنسيس األّول3 إنه فلنصلّي من أجله.  لدينا بابا

 خير القطيع وخير كّل إنسان. 3فوسالصالح اآلتي من أجل خير الن

(02-85/66!   )مرقس 

  ود ارحمنييا يسوع  ابن دا

 

 

 

 

 

 


