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 األب أنطوان سالمه ر.ل.م، واألب رمزي جريج اللعازاري، والخوري ساسين أنطون. : الرياضةمرشدو  

 42 األحـ

    آذار

 
ق.ظ قداس وزياح 01 ثم ،  تون + القداسصباحا رتبة تبريك أغصان الزي 7أحد الشعانين 

       مساء رتبة الوصول الى الميناء في باحة الكنيسة مع الشموع ثم القداس .  6األطفال ، 

 52االثنين 
بدء  آذار

 الرياضة

"وكلّ ما  : موضوع العظةمساء  قداس ،  6مساء اخوية الحبل بال دنس +  23،1 
+ زياح الصليب + لقاء في ( 57-50/07)متى "تطلبونه في الصالة بإيمان ، تنالونه

 )األب انطوان(.دقائق. 01الصالون مع األب المرشد 

 56الثالثاء 
 آذار

+  (1،-55/،0" آخرون يصيرون أّولين " )لوقا  : موضوع العظةمساء قداس ،   6
  )األب أنطوان( دقائق .01لقاء في الصالون مع األب المرشد  زياح الصليب + 

 األربعاء

 آذار 42

مساء   6مساء أخوية مار يوسف +  23،1أربعاء أيوب رتبة القنديل )تبريك الزيت( 
+ ( 27-00/77" )يوحنا  " ليجمع في واحد أوالد هللا المشّتتين : موضوع العظةقداس ، 

. لقاء في الصالون مع األب المرشد المقّدس للشفاء زياح الصليب + المسح بالزيت 
 اسين()الخوري س دقائق .01

الخميس 

 آذار 42

 6صباحا . 9مناولة المرضى والعجزة ابتداء من الساعة ، قبل الظهر  خميس االسرار 
( ،5-55/0" أين تريد أن نعّده؟ " )لوقا  : موضوع العظةمساء رتبة الغسل + قداس 
+ صمد القربان حتى الصباح  . اإلعترافات مؤمّنة لغاية )الخوري جوزف روكس( 

 ال.لي 00الساعة 
 )مالحظة لسّيدات أخوّية القديسة تريز ، صالة األخوّية تكون في المنازل(.

الجمعة  
  آذار 59

صباحا قداس رسم الكأس ثم مسيرة درب الصليب على طريق الرعّية   8الجمعة العظيمة 
أثنائها بدرب الصليب داخل الكنيسة لمن ال في )وسُيحتفل  مار ميخائيل باتجاه حيّ 

االحتفال برتبة سجدة  شاركة في المسيرة( . وعند العودة الى الكنيسة يتمّ يستطيعون الم
" ورأوا أنه قد مات " )يوحنا  : موضوع العظةظهرا .  05الصليب ودفن المسيح لغاية 

مساء صالة المساء و طلبة اآلالم  6. ثم الساعة  ( )الخوري بولس الريفوني(7،-0،/09
 . قناة  الّدش ليال ويوم السبتعلى  إحتفاالت هذا النهار، ستنقل 

 ساتياليت(  . -نشكر عائلة هنري مدّور)

 03السبت 

 آذار

 

صالة الغفران في  -ق.ظ رتبة التوبة  00ختام الرياضة   سبت النور ومساء عيد القيامة و
موضوع مساء قداس العيد  مع بركة ختام الرياضة. 6ظهرا قرع األجراس ،  05 .الكنيسة 

+ معايدة في باحة  .( )األب رمزي جريج( 01-58/0ع فجُر األحد " )متى" وطل  ة :ألعظ
خالل  في السلة أمام المذبحوتوضع )يرجى إعادة قّجة الصوم الى الكنيسة  الكنيسة .

 (قداديس الفصح

نصف    
 الليل  

التوقيت نصف الليل بحسب  21مباركة بيض الفصح + رتبة السالم و قداس عند  الساعة 

  )يرجى إعادة قجة الصوم الى الكنيسة(باحة الكنيسة . + معايدة في ، الحالي
األحـــد 

 آذار 13

 مساء .  6 ق.ظ  و 1،,00 و ق.ظ  01 ألقداديسأحد القيامة 
 )يرجى إعادة قجة الصوم الى الكنيسة(

  0 االثنين
 نيسان

ية الحبل مساء أخو 23،1ق.ظ  قداس وزّياح  ثم   01صباحا قداس +   7اثنين الباعوت 
 مساء قداس   .  6  ،بها بال دنس  وزّياح العذراء 

 

 

 18السنة  – 186عدد    رعيّتي                                       

                            

      
 ،510/،57/1  اآلالم زمن الشعانين و أحد         

            

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

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

 

 (21و  21يوحنا فصل )شعانين وثالث لقاءات 

تأتي مريم، هذه التي قّدمت في استقبال يسوع أثمن ما عندها. ال بل مسحت قدميه  :األّول اللقاء

تها ترى في إكرامه مجدها، وفي بشعرها، وشعرها كان مجدها. لكن محبّة مريم للمسيح جعل

يأتي يهوذا. هذا الذي،  اللقاء الثاني:  تبديد مالها على قدميه غناها، وفي ُحسن استقباله حياتها.

بينما كان اآلخرون يستقبلون يسوع، كان هو يريد أن يستغّل وأن يربح للصندوق أكثر، بالنسبة 

نافس مجده، وكان حبُّه لذاته ال يسمح له إليه كان تمجيد يسوع خسارة له. وكان مجد المسيح سي

بأن يرى الرّب يسوع محبوباً. أنانيّته ال تقبل إكراماً على حساب مصلحته، ألن مصلحته فوق 

المحبّة. بكلمة أخرى، كان تلميذاً يحّب من أجل الصندوق الذي يحمله، يحّب اآلخر ليعود به إلى 

الستفادة. هذا أحّب ذاته فغدْت حياة يسوع حّب ذاته. فاآلخر وحتى يسوع نفسه، هو فرصةٌ ل

يندرج الشعب، الذي يرفع المسيح في الشعانين إلى  اللقاء الثالث:موتاً له وموت يسوع حياته. 

ملك ليصلبه بعد أيام. فهنا يصرخ هوشعنا، خلِّْصنا، وهناك ارفْعه، اصلْبه. هنا يستقبله بسعف 

ه أمام حماره وهناك يقتسم ثيابه، هنا يترك الكتبة النخيل وهناك يضربه بالقصبة، هنا يبسط ثياب

ويتبع يسوع وهناك يتبع الكتبة ويترك يسوع، هنا يخرج الستقباله ويدخله إلى أورشليم وهناك 

ونحن؟ غالباً ما  .يخرجه ليرفعه على خشبة خارج أورشليم. هذا هو مصّف الشعب المتأرجح

ن ونكران، بين حّب وبرودة، مّرة نعرف ذواتنا ننّضم إلى هذا الصّف األخير، نتأرجح بين إيما

 رسالً وأخرى نتصّرف كأعداء. حيناً نريد أن نموت من أجله وحيناً ننكر نعمة موته من أجلنا.

فرحه ال يأتي من السعف والزهور  ه أبعد من البهجة بالثياب، وأنّ وعيد الشعانين! ال بّد أنّ 

أحد الشعانين هو مدخلنا إلى أسبوع   و العيد ؟والشموع وحسب، فهذه كلّها تعابير. لكن ما ه

اآلالم. إنّه اليوم الذي نقبل فيه سيَّدنا كمصلوب وندخله إلى حياتنا لنشاركه آالمه. إنّه اليوم الذي 

نسير فيه مع الملك اآلتي على درب القيامة التي رسمها هو لنمشي فيها معه، أي درب الصليب. 

بولنا بمثل هذا الملك الذي لم يِعْدنا بالراحة لكن بالشهادة. نقبل يوم الشعانين عيد نعلن فيه عن ق

هذا السيّد الذي يمّر بنا بالموت أّوالً ومن ثمَّ يهبنا القيامة. عيد الشعانين دعوة نخرج على أثرها 

من مصاف الناس المتأرجحين إلى مصّف مريم. دعوة نتحّول عند سماعها من تالميذ يحبّون 

ذ يحبون سيدهم فقط.  المسيح يأتي ويدخل لتتّم النبوءة على لسان سمعان أنفسهم إلى تالمي

الصّديق أنّه جاء لقيام وسقوط كثيرين. مجيء المسيح في عيد الشعانين ال يسمح لنا بعد أن نبقى 

محيّرين. جاء يسوع ليلغي النموذج الثاني وليقيم النموذج الثالث، لذلك تقول الترانيم علناً: إنّنا 

 ليبك )ورمزه الشعانين( ونرفعه ونقول: مبارك الملك اآلتي باسم الرّب. نحمل ص

 
 والشدياق أنطوان جرجس يوّشحونكم بالشعانين والخوري جوزف روكسالخوري بولس الريفوني 

122022/21 – 122122/20    -   رعيّة مار ضومط زوق مكايل  



 

 في أحد عيد الشعانين شكرا لكم يا أهلنا
 

…واكتشفنا أن الدواء ليس عصيرا… كبرنا  

 

واكتشفنا أّن جّدي لن يعود ثانية كما قاال لي والديّ … كبرنا   

 

…واكتشفنا أّن هناك أموٌر تخيف أكثر من الظالم… كبرنا   

 

كلنا 3 ما عادت تحّل بقطعة من الشوكوال أو بلعبة أو بفستان أو فوجدنا أّن مشا… كبرنا 

…بوعد جميل   

 بور الشارع 3 أو منعطفات الحياةوأّن والدينا لن يمسكا أيدينا دائما لع

 

…كان من حرمان أهلنا … وعرفنا أن شبعنا … كبرنا   

 

بل كبر أبوينا معنا 3 وأوشكوا على الرحيل3 أو واكتشفنا أننا لم نكبر وحدنا فقط … كبرنا 

…رحلوا فعال   

 

…وعرفنا أّن كلمة "ال" كانت ملّونة بحب أهلنا لنا… كبرنا   

 يا لها من حياة جميلة وما أقصر العمر

 

 فيراغورس3 أهلنا هم المعادلة األصعب –عذرا 

 نيوتن3 فأهلنا هم سّر الجاذبيّة  -عذرا 

 ل مصباح في حياتنااديسون3 فأهلنا أوّ  –عذرا 

 أفالطون3 فأهلنا هم البقعة الفاضلة في قلوبنا –عذرا 

 روما فكّل الطرق تؤّدي إلى حّب أهلنا –عذرا 

 

 …أهلنا إننا نحبكم وشكرا لكم ، فأنتم لن تتكّرروا ثانية في هذه الحياة 

رس الراعيسلسلة التنشئة المسيحيّة ألبينا السيّد البطريرك الكاردينال مار بشارة بط من  

[  557و  556صفحة  7-0المجلّد األّول   [ 

 

                   
 

 


