
 نشرة األحد

   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  

  ٢٠٠٩  آانون األّول٦ األحد           ٤١٣العدد 

  

 العظيم عيد القّديس عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس و بعدحادي عشرالاألحد 

  نيقوالوس العجائبي

  

  )الثانيباللحن (نشيد القيامة 

ولّما أقمَت األموات من . الدة، أمتَّ الجحيم بسنى الهوتكلّما نـزلت إلى الموت أّيها الحياة الخ

  .أّيها المسيُح إلهنا، يا ُمعطي الحياة، المجُد لك: تحت الثرى، صرخت جميُع قّوات السماوّيين

  )رابعالباللحن (  نيقوالوسالقّديسنشيد 

لذلك . لقد أظهرتك حقيقة أعمالَك لرعّيتَك قانون إيماٍن ومثال وداعٍة ومعّلم قناعة

فاشفع إلى . نيقوالوسنى، أّيها األُب رئيس الكهنة لى، وبالفقر الغأحرزَت باالّتضاع الُع

  .المسيح اإلله في خالص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد الميالد 

: وصفاليوم العذراء تأتي إلى المغارة، لتلَد الكلمة الذي قبل الدهور، والدة تفوق آّل 

فاطربي أّيتها المسكونة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئكة والرعاة، من شاء أن يظهر طفًال 

  .جديًدا، وهو اإلله الذي قبل الدهور

  )٢١- ١٧: ١٣ (العبرانّيينفصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى 

يؤّدي  سهر َمن سأطيعوا مدّبريكم وأخضعوا لهم، فإّنهم يسهرون على نفوسكميا إخوة، 

، فإّنا حساًبا، حّتى يفعلوا ذلك بسرور ال بكرب، ألّن هذا غير نافع لكم، صّلوا من أجلنا

أطلب إليكم .  في آّل شيء لنا ضميًرا صالًحا، إذ نرغب أن ُنحسن التصّرفواثقون بأّن

ات وإله السالم، الذي بعث من بين األمو. بأشّد إلحاح أن تفعلوا ذلك، حّتى ُأردَّ إليكم عاجًال

في آّل عمل صالح، حّتى ، ُيكّلمكم بدم العهد األبدي، رّبنا يسوعراعي الخراف العظيم، 



بمشيئته، عامًال فيكم ما حُسن لديه بيسوع المسيح، الذي له المجد إلى دهر الداهرين، تعملوا 

  .آمين

  )٢٧- ١٨: ١٣( من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير فصل شريف

سوع يعّلم في أحد المجامع يوم السبت، وإذا امرأٌة بها روح مرض في ذلك الزمان، آان ي

فلّما رآها يسوع دعاها . منذ ثماني عشرة سنة، وآانت ُمنحنية ال تستطيع أن تنتصب البّتة

ووضَع يديه عليها، وفي الحال استقامت . يا امرأة أنِت ُمطَلقة من مرضك: وقال لها

لكم : لجمع، وهو ُمغتاظ إلبراء يسوَع في السبتوجعلت تمّجد اهللا، فقال رئيس المجمع ل

يا : فأجابه الرّب وقال. سّتة أيام ينبغي العمل فيها، ففيها تأتون وتستشفون، ال في يوم السبت

ُمرائي، أما يُحلُّ آّل واحد منكم ثوره أو حماره في السبت من المذود وينطلق به فيسقيه؟ 

ذ ثماني عشرة سنة، أما آان ينبغي أن ُتطلق من وهذه ابنة إبراهيم التي ربطها الشيطان من

هذا الرباط يوم السبت؟ ولّما قال هذا، خزي جميُع مقاوميه، وفرح الجمُع آّله بجميع األمور 

  .المجيدة التي آانت تجري على يده

  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

   اإليطالياألب برتلماوس مونتي المرسلالطوباوّي 

Beato Bartolomeo Maria Dal Monte 

 من أسرة إيطالياب في بولونيا ١٧٢٦ تشرين الثاني سنة الثالث منُولد برتلماوس في 

 قبله، غير والدة أربعة إخوة آخرين على الرغم من وحيًدا ألبويهابًنا ، وآان سروة الحاليم

 Anna Maria(ته آّنا مارّيا باّساني وآان والد. أّنهم جميًعا قد توّفوا بعد والدتهم بقليل
Bassani ( الطفل الذي في أحشائها للقّديس فرنسيس دو بول قد نزرت)François de 

Paul ( أن يموت مثل إخوتهأن يعيش ال وطلبت من الرّب .  

خوًفا عليه من الموت، ونال ما لم وعاملته معاملة خاّصة احتضنته نما الصبّي في أسرة 

فأرسله وامتاز الصبّي، منذ نعومة أظفاره بذآاء حاّد، .  الرعاية والحنانينله أّي طفل من

لمتابعة دروسه ) Collegio S. Lucia ( لآلباء اليسوعّيينوالده إلى معهد القّديسة لوسّيا

بصوت داخلّي يدعوه وعند اآلباء اليسوعّيين شعر برتلماوس .  العلوم اإلنسانّيةفي مجال

  .رفض الفكرة من أساسهاأّن والده رّب، غير إلى التكّرس لل



سيو تماوري بورتو بالقّديس ليونارود الذي من ، والتقى برتلماوساأليامومضت 

)Leonardo da Porto Maurizio (ا مشهوًرا بوعظهوإذ وآان راهًبا فرنسيسكاني ،

  .في الكهنوت المقّدستكريس نفسه تأّثر به جدا، قّرر 

الثالثة في ، وآان ال يزال ١٧٤٩آانون األّول سنة في العشرين من  ُرسم آاهًناو

الالهوتّية، ثّم نال إجازة بالالهوت في الثالثين من ل دروسه  وأآم.والعشرين من عمره

في التمّرس على الوعظ والتبشير، وبعد سنوات قليلة أمضاها . ١٧٥١آانون األّول سنة 

عدد  وانضّم إليه د، فذاع صيته، وتعب شدي بجهد جهيدواعًظاإيطاليا في أرجاء  يجول راح

من ومنين مؤمن الآثيرين ربحوا للمسيح و بتعليمه، فعملوا معهمن الشّبان الذين تأثّروا 

  . غير المومنين

على امتداد إيطاليا، وامتاز بالوداعة رعّية بّشر برتلماوس في أآثر من اثنين وسّتين 

 بالرّب عشّية عيد الميالد في الرابع وأآمل سعيه إلى أن رقد. البساطة والمحّبة والبشاشةو

ة ساعة موته، فاستعّد معرف نعمة وقد منحه الرّب. ١٧٧٨والعشرين من آان األّول سنة 

 ونقل جثمانه إلى آنيسة . سنةوانتقل إلى السماء عن عمر ناهز االثنين  وخمسينللقاء رّبه، 

  .ّتى يومنا هذادفن وال يزال حفي بولونيا حيث ) Petronio(القّديس بترونيوس 

بندآتوس الخامس عشر مكّرًما في الثالث والعشرين من آانون الثاني سنة أعلنه البابا 

وأعلنه البابا يوحّنا بولس الثاني طوباويا في السابع والعشرين من أيلول سنة . ١٩٢١

١٩٩٧.  

ع أرجاء ، بلغت شهرته إلى جمي مخّصًصا للكهنةعميًقا جداآتاًبا روحيا ترك برتلماوس 

  األرض، وهو آتاب

"Gesù al cuore del sacerdote secolare e regolare, ovvero 
considerazioni ecclesiastiche per ogni giorno del mese"  

ي إيطاليا وُترجم إلى مختلف ُأعيد طبعه مراًرا فو. ١٧٧٥الذي ُنشر في روما سنة 

  . األوربّيةاللغات

 يوسف مارون العلماألب ، وذلك على يد ه إلى العربّيةتموآان الشرق سّباًقا في ترج

، وُطبع في المطبعة "مناجاة يسوع قلب الكاهن"الماروني اللبناني، وُنشر تحت عنوان 

  .١٨٧٦العمومّية ببيروت سنة 



إن آنت تحّبني فكيف ال تحّب إخوانك؟ وآيف ُعد يا بنّي، : "نقتطف في المقطع منه

 قلُت فلُيحّب بعضكم بعًضا، وليلتمس أحدآم لصاحبه من تنسى وصّيتي آخر حياتي إذ

 "....الخير آّل ما أردته أنا لكم، فهذه المحّبة أنا أنا أجعلها عالمة لكم على أّنكم تالميذي

  .ُتعّيد له الكنيسة الالتينّية في الرابع والعشرين من آانون األّول

 

 



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩  آانون األّول١٣ األحد           ٤١٤العدد 

  
فيه تذآار القّديسين أجداد  عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس و بعد عشرالثانياألحد 

رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح وتذآار القّديسين الشهداء إفستراتيوس 
  والقّديسة الشهيدة لوسّيا البتول. يوس وإفجانيوس ومرذاريوس وأورستوسوإفكسند

  
  )الثالثباللحن (نشيد القيامة 

لتفرِح السماوّيات، وتبتهِج األرضّيات، ألّن الرّب صنَع عزا بساعِده، ووِطَئ الموت 
  .بالموت، وصاَر بكَر األموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنَح العالم عظيَم الرحمة

  )باللحن الثاني(جداد األنشيد القّديسين 
م       ن األم ي م سة الت ت الكني م خطب داد، وبه ّررت األج ان ب رون  . باإليم سون يفتخ فالقّدي

دتكَ         دة التي ول رة المجي م الثم ا المسيح    .  بال زرع بالمجد، ألّن من زرعه ضّرعاتهم، أّيه فبت
  .اإلله، خّلص نفوسنا

  )الرابعباللحن (الشهداء نشيد 
ا         شهداؤك   روا        . يا رّب بجهادهم نالوا أآاليل الخلود منك يا إلهن ك، فقه إّنهم أحرزوا قّوت ف

واهي   سة ال ر األبال حقوا تجبُّ ضطهدين، وس ص   . الم ه، خّل سيح اإلل ا الم ضّرعاتهم، أّيه فبت
  .نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد الميالد 
: ، لتلَد الكلمة الذي قبل الدهور، والدة تفوق آّل وصفاليوم العذراء تأتي إلى المغارة

فاطربي أّيتها المسكونة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئكة والرعاة، من شاء أن يظهر طفًال 
  .جديًدا، وهو اإلله الذي قبل الدهور

  )١١- ٤: ٣(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل آولّسي 

فأميتوا إًذا أعضاءآم . اُتنا، ُتظهرون أنتم أيًضا معه بمجديا إخوة، متى ُأظهر المسيح حي
. التي على األرض، الزنى والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة، والطمع الذي هو عبادة وثن



وفي هذه أنتم سلكتم حيًنا إذ آنتم . فإّنه ألجل هذه يحلُّ غضب اهللا على أبناء المعصية
اطرحوا الكّل، الغضب والسخط والُخبث، والتجديف أّما اآلن، فأنتم أيًضا . عائشين فيها

. إخلعوا اإلنسان العتيق مع أعماله. وال يكذب بعُضكم بعًضا. والكالم القبيح من أفواهكم
وألبسوا اإلنسان الجديد الذي يتجّدُد للمعرفة على صورة خالقه، حيث ال يونانّي وال 

 وال عبد وال حّر، بل المسيح هو آّل يهودّي، وال ختان وال قلف، وال أعجمّي وال أسكوتّي،
  .شيء وفي الجميع

  )٢٤- ١٦: ١٤(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
وأرسل عبده في ساعة . إنسان صنع عشاًء عظيًما ودعا آثيرين: قال الرّب هذا المثل

.  فواحد يعتذرونفطفقوا آّلهم واحد. هلّموا فإّن آّل شيء قد ُأعّد: العشاء يقول للمدعّوين
وقال . قد اشتريت حقًال، وال بّد لي أن أخرج وأنظره، فأسألك أن تعذرني: فقال له األّول

وقال .  ألجّربها، فأسألك أن تعذرنيقد اشتريت خمسة فدادين بقر، وأنا ماٍض: اآلخر
. فرجع ذلك العبد وأخبر سّيده بذلك. قد تزّوجت امرأة، ولذلك ال أستطيع أن أجيء: اآلخر

خرج سريًعا إلى شوارع المدينة وأزّقتها، وأدخل ُأ: حينئذ غضب رّب البيت وقال لعبده
يا سّيد، قد ُقضي ما أمرت به : فقال العبد. المساآين والجدع والعميان والعرج إلى ههنا

خرج إلى الطرق واألسيجة واضطررهم إلى الدخول ُأ: فقال السّيد للعبد. وبقي أيًضا محّل
فإّن . إّنه ال يذوق عشائي أحد من أولئك الرجال المدعّوين: فإّني أقول لكم. يتيحّتى يمتلئ ب

  .المدعّوين آثيرون والمختارين قليلون
  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف
  لوسّيا البتولالعظيمة في الشهيدات القّديسة 

Santa Lucia 

النصف ، وذلك في )إيطاليا(بصقّلية ) Siracusa(ولدت لوسّيا في مدينة سيراآوزا 
تنت والدتها، ، فاععندما توّفي والدهاأشهر وآانت ال تزال ابنة .  القرن الثالث منالثاني

نمت لوسّيا في هذا .  بتربيتها على مبادئ اإليمان بالمسيح)Eutichia(وآانت ُتدعى أوتيكا 
  .قّررت أن تبقى بتوًال وأن تعيش للمسيح وحدهالجّو المفعم بالتقوى، وتعّلق قلبها بالمسيح، و

. وصارت مقصًدا لكّل محتاج. راحت لوسّيا تساعد الفقراء وتقف إلى جانب المحتاجين
إّال أّنها اعترفت ألّمها . وبما أّنها آانت فاتنة الجمال فقد ُأسر بحّبها شابٌّ، وطلبها للزواج



ج، غير أّن أّمها لم تعبأ لقرارها وبدأت بقرارها تكريس نفسها للمسيح وعدم رغبتها بالزوا
  .تحّضر لها مستلزمات الزواج

وشاءت العناية اإللهّية أن ُتصاب والدتها بنـزف دم عانت منه لسنوات ولم يستطع 
وإذ فقدت آّل أمل بالشفاء، عرضت عليها ابنتها أن تذهب إلى . األطّباء إلى شفائها سبيًال

وإذ . وتطلب شفاعتها) Agata( من ضريح القّديسة أغاثي لتتبّرك) Catania(مدينة آاتانيا 
اقتنعت الوالدة، سافرا مًعا إلى آاتانيا، وعند وصولهما إلى الضريح، جثت لوسّيا على 

وفي تلك الليلة . رآبتها وتضّرعت بحرارة طالبة من القّديسة البتول أغاثي مساعدتها
قد استجاب لصلواتها وأّنه شفى والدتها،  تراءت لها في الحلم وأعلمتها بأّن الرّب ،بالذات

وما أن استيقظت من نومها حّتى هرعت وأخبرت . وأّنه يعّد لها ما أعّده للقّديسين من المجد
اآلن : عندئذ قالت االبنة ألّمها. والدتها بالرؤيا، ففرحت وشكرت القّديسة على نعمة الشفاء

  تعارضي رغبتي في تكريس ذاتي هللا،وقد تأّآدِت من رضى اهللا على نواياي، فأرجوِك أّال
  .وعدتها الوالدة بذلكف

بعد عودتهما إلى سيراآوزا جمعت لوسّيا جهاز الزواج وآّل حليها وذهبت فباعتها، 
وما أن عِلم خطيبها بذلك، حّتى استشاط غضًبا، وراح . وراحت توّزع ثمنها على الفقراء

وإذ باءت جميع . اعها بالزواج منهيجّرب الوسيلة تلو األخرى لثنيها عن عزمها وإقن
وبما أّن . محاوالته بالفشل، تقّدم إلى الوالي ووشى بلوسّيا وبانتمائها إلى الدين المسيحّي

االضطهاد آان في أوجه بتلك الفترة، فقد تّم القبض على لوسّيا ووضعت في السجن وبدأ 
تضّرع إلى الرّب، والطلب أّما هي فاستعّدت للمعرآة الحاسمة بالصالة وال. التحقيق معها

  .تبقى وفّية لهوت في هذه المحنة، ّوي عزيمتها لتثُبمنه أن يق
سيقت لوسّيا إلى أمام القاضي الذي بدأ أّوًال بمالطفتها وإقناعها ببهتان الديانة المسيحّية، 

هناك ذبيحة : أّما هي فأجابته. وضرورة العودة إلى عريسها وطلب المغفرة من اآللهة
. قيقّية هي اإلحسان إلى الفقراء وخدمة المحتاجين، وأّن لها سنين طويلة تفعل ذلكواحدة ح
عندئذ غضب . ليست هذه اآللهة سوى أصنام من حجر ال تنطق وال عقل لها: ثّم أجابته

  .إّن أوامر الملوك هي التي ُتطاع: القاضي وأجابها بالتهديد
ئع اهللا وأعمل بها، وأسعى إلرضاء إّني آّل صباح ومساء أقرأ شرا: أّما جوابها فكان

  .ملكي وإلهي، أّما أنت فتسعى إلرضاء ملكك وإلى العمل بما يرضيه
بما أّنِك ترغبين في المحافظة على بتولّيتِك من أجل : طار صواب القاضي، فرّد عليها

ة إرضاء ملك وهمّي، فأنا سآمر أآثر الناس خساسة وقبًحا بأن يذّلوكِِ ويدّنسوا هذه البتولّي
  .المزعومة، وليس لديِك من خيار إّال بالعودة إلى آلهتنا والزواج من عريسِك



اعلم أّيها القاضي، أّن البتولّية هي بتولّية القلب قبل آّل شيء، وإذا : أجابته الفتاة الطاهرة
  .آانت الروح نقّية، فال شيء يمكنه تدنيس الجسد

غير أّن قّوة اهللا تدّخلت، فلم يقوى . ءعندئذ أمر القاضي بتدنيسها وإآراهها على الفحشا
أمام هذه المعجزة التي نسبها القاضي إلى السحر، أمر بأن ُتحرق . أحد على االقتراب منها

إّني مستعّدة آّل االستعداد الحتمال أي نوع من أنواع العذاب في سبيل : فأجابته. بالنار
قاضي من أن تخذله فتاة ضعيفة وإذ خشي ال. يسوع مخّلصي، فال توّفرّن شيًئا من سلطانك

فارتفعت روحها إلى طغمة األبرار والقّديسين الشهداء في أمام الجموع، أمر بقطع رأسها، 
   .٣٠٣مثل هذا اليوم من سنة 

بتصويرها، ن عظماء الرّساميوتفّننا . ومنذ ذلك الحين شاع تكريمها في الشرق والغرب
  .األلحان تكريًما لهاوأّلف آبار الملّحنين أجمل 

 .عشر من آانون األّولُيعّيد لها الشرق والغرب في الثالث 



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩  آانون األّول٢٠ األحد           ٤١٥العدد 

  
هو تقدمة عيد ميالد رّبنا  عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس و عشر بعدالثالثاألحد 
القّديس الشهيد في رؤساء فيه تذآار إلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح وأحد النسبة، و

  الكهنة إغناطيوس الالبس اهللا
  

  )الرابعباللحن (نشيد القيامة 
إّن تلميذات الرّب عرفن من المالك، ُبشرى القيامِة البهيجة، ونبذَن القضاَء على الجدَّين، 

  .وت، ونهَض المسيُح اإلله، واهًبا للعالِم عظيم الرحمةلقد ُسلَب الم: وُقلَن للرسِل ُمفتخرات

  )الرابعباللحن ( تقدمة عيد الميالدنشيد 
استعّدي يا بيت لحم، فقد انفتحت عدن للجميع، تأّهبي يا إفراثا، فإّن عود الحياة قد نبت   

أآلنا منها، في المغارة من البتول، وبطنها ظهر فردوًسا عقليا، فيه الغرسة اإللهّية التي إذا 
  .المسيح يولد لُيقيم الصورة التي سقطت قديًما. نحيا وال نموت مثل آدم

  )باللحن الثاني(نشيد القّديسين أنسباء الرّب يسوع 
وع                       سون يبتهجون في ينب ة القّدي ذ الفتي ان التالمي ما أعظم مفاعيل اإليمان الباهرة، فيه آ

ا   اللهيب آأّنهم على ماء الراحة، ودانيال النبيّ     ضّرعاتهم، أّيه  باَت يرعى األسود آالغنم، فبت
  .المسيح اإلله، خّلص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد الميالد 
: اليوم العذراء تأتي إلى المغارة، لتلَد الكلمة الذي قبل الدهور، والدة تفوق آّل وصف

مع المالئكة والرعاة، من شاء أن يظهر طفًال فاطربي أّيتها المسكونة إذا سمعِت، ومّجدي 
  .جديًدا، وهو اإلله الذي قبل الدهور

  )٤٠-٣٢؛ ١٠-٩: ١١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين 
يا إخوة، باإليمان نـزل إبراهيم إلى أرض الميعاد نـزوله في بالد ُغربة، وسكن في 

لموعد نفسه، ألّنه آان ينتظر المدينة ذات األسس، أخبية مع اسحق ويعقوب الوارثين معه ل



وماذا أقول أيًضا؟ إّنه يضيق بي الوقت إن أخبرُت عن جدعون . التي صانعها وبارئها اهللا
وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل واألنبياء، الذين باإليمان قهروا الممالك وعملوا 

أطفأوا قّوة النار ونجوا من حّد السيف، وتقّووا البّر، ونالوا المواعد، وسّدوا أفواه األسود، و
واسترجعت نساٌء . من ضعف وصاروا أشّداء في القتال، وآسروا ُمعسكرات األجانب

وآخرون قد ُعذِّبوا بتوتير األعضاء والضرب، ولم يقبلوا النجاة ليحصلوا . أمواتهّن بالقيامة
ُرجموا، ُنشروا، . يود أيًضا والسجنوآخرون قد ذاقوا الُهزء والسياط والق. على قيامة أفضل

. امُتحنوا، ماتوا بحّد السيف، ساحوا في جلود الغنم والمعز، معوزين، ُمضايقين، مجهودين
فهؤالء . ولم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في البراري والجبال والمغاور وآهوف األرض

سبق فنظر لنا شيًئا أفضل، لكي ال يكُملوا آّلهم المشهود لهم باإليمان لم ينالوا الموعد، ألّن اهللا 
  .بمعزٍل عّنا

  )٢٥- ١: ١(فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلّي البشير 
آتاب ميالد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فإبراهيم ولد اسحق، واسحق ولد 

لد ويهوذا ولد فارص وزارح من تامار، وفارص و. يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته
حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عّميناداب، وعّميناداب ولد نحشون، ونحشون 
ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عوبيد من راعوت، وعوبيد ولد 

وسليمان ولد . وداود الملك ولد سليمان من التي آانت ألورّيا. ويّسى ولد داود الملك. يّسى
أبّيا، وأبّيا ولد آسا، وآسا ولد يوشافاط، ويوشافاط ولد يورام، ويورام رحبعام، ورحبعام ولد 

وعزّيا ولد يوآثام، ويوآثام ولد آحاز، وآحاز ولد حزقّيا، وحزقّيا ولد منّسى، . ولد عزّيا
وبعد جالء . ومنّسى ولد آمون، وآمون ولد يوشّيا، ويوشّيا ولد يكنيا وإخوته في جالء بابل

تيئيل، وشألتيئيل ولد زرّبابل، وزرّبابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد ألياقيم، بابل، يكنيا ولد شأل
ولد عازور، وعازور ولد صادوق، وصادوق ولد أآيم، وأآيم ولد أليود، وأليود ولد ألعازر، وألياقيم 

ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي . وألعازر ولد مّتان، ومّتان ولد يعقوب
  .مسيحيدعى ال

فكّل األجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيًال، ومن داود إلى جالء بابل أربعة 
أّما مولُد يسوع المسيح فكان . عشر جيًال، ومن جالء بابل إلى المسيح أربعة عشر جيًال

لّما ُخطبت مريم أّمه ليوسف ُوجدت، من قبل أن يسُكنا مًعا، حبلى من الروح القدس، : هكذا
وفيما هو ُيفّكر . ن يوسف رجلها صّديًقا ولم ُيرد أن يشهرها، عزم على تخليتها سراوإذ آا

ال تخف أن تأخذ يا يوسف ابن داود، : في ذلك إذا بمالك الرّب قد تراءى له في الحلم قائًال
يخّلص امرأتك مريم، فإّن المولود فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنًا فُتسّميه يسوع، ألّنه هو الذي 



ها إّن العذراء تحبل وتلد ابًنا وُيسّمى : وآان هذا آّله ليتّم ما قال الرّب بالنبي القائل. شعبه من خطاياهم
فلّما نهض يوسف من النوم، فعل آما أمره مالك الرّب، فأخذ . عّمانوئيل الذي ترجمته اهللا معنا

  .ولم يعرفها حّتى ولدت ابنها البكر، فسمّاه يسوع. امرأته
  ة قّديسسير

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف
  أسقف آاّني) روجيه(القّديس روّجيرو 

San Ruggero vescovo di Canne 

Saint Roger évêque de Canne 

في ) روجيه(لطالما شاع اسم روّجيرو 
الغرب والشرق، وحمله على امتداد األجيال 

نا إلى وإذا عد. رجال علم وآنيسة وفّن وسينما
ذو رّنة أصل هذا االسم، فهو وإن آان يبدو 
الحربة "التينّية، غير أّن أصوله ألمانّية ويعني 

وأّما تكريم هذا القّديس فقديم ويعود ". المقّدسة
  .إلى ما قبل القرن الثالث عشر

ُولد القّديس روّجيرو، على األرجح، حوالي 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر، في بلدة 

اإليطالّية القريبة من مدينة باري ) Canne(ي آاّن
  .الشهيرة

وبكّل أسف لم يترك لنا التاريخ أّي معلومات أصله وأسرته وتاريخ ميالده، وطفولته 
ونراه فوًرا، وفي سّن الثانية عشر من عمره، أسقًفا لكاّني، في فترة ما بعد الحرب . وشبابه

  .ا وعدًدا هائًال من القتلى والجرحىالتي اندلعت في المنطقة وخّلفت دماًرا آبيًر
وُعرف . امتاز روّجيرو بقداسة السيرة وشّدة التقوى، حّتى إّنه آان مثاًال لجيل عصره

وقد . عنه اهتمامه الشخصّي بالفقراء والمساآين، وعيادته للمرضى والجرحى والمصابين
اهللا في فترة الجفاف، منحه اهللا موهبة ُصنع العجائب، فشفى أعًمى ثّم أطرَش، وصّلى إلى 

ودامت المعجزات على يده حّتى بعد . فاستجاب اهللا لتضّرعه وهطل المطر بعد طول جفاف
 .رقاده، إذ فاضت من ضريحه األشفية والعجائب

أمضى ُرّجيرو حياته، التي ال يبدو أّنها آانت طويلة، ببذات مطلق لذاته في سبيل آّل 
  .إنسان، وخاّصة المنكوبين والفقراء



وآان جميع سّكان . ١١٢٩ُيرّجح أّنه رقد بالرّب في الثالثين من آانون األّول سنة و
  .منطقة آاّني وباري وجوارها قبل أعلنوا قداسته أثناء حياته

ُوضع جثمانه الطاهر في آاتدرائّية المدينة حيث بقي إلى القرن الثالث عشر موعد 
، وُوضع أّوًال في )Barletta( بارليّتا ، وهرب سّكانها، فُنقل إلى١٣٠٣سقطوا المدينة سنة 

، ثّم ُنقل إلى دير اآلباء البندآتانّيين المعروف باسم دير القّديس "مريم الكبرى"آنيسة 
  .اسطفانوس، وسُيعرف الحًقا باسم دير القّديس روّجيرو
 .ُتعّيد له الكنيسة الالتينّية في الثالثين من آانون األّول

  



 نشرة األحد

   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  

  ٢٠٠٩  آانون األّول٢٧ األحد           ٤١٦العدد 

  

عيد الذي بعد  األحدهو  عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس و بعد عشرالرابعاألحد 

القّديس يوسف البتول خطيب وفيه تذآار ، رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيحميالد

 اإلله، ويعقوب الرسول أخي الرّب وداود النبّي، والقّديس استفانوس أّول الشهداء والدة

  وأبينا الباّر ثاوذورس المعترف الموسوم أخي القّديس ثاوفانيس الُمنشئ

  

  ترنيمة الدخول

حلَف الرّب ولن ُيخِلف، أنت آاهٌن إلى األبد على . من البطن قبَل آوآب الُصبح وَلْدُتك  

  .، نحن المرّنمين لَك هّللوّياقام من بين األمواتخّلصنا يا ابن اهللا، يا َمن . قرُتبة ملكيصاد

  )الخامسباللحن (نشيد القيامة 

لُننشد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة، األزلّي مع اآلب والروح، المولود من العذراء لخالصنا، 

  .لموتى بقيامته المجيدةألّنه ارتضى أن يصعد بالجسد على الصليب، ويحتمل الموت، وُينهَض ا

  )باللحن الرابع(نشيد عيد الميالد 

الم                 ة للع ور المعرف د أظهر ن ا، ق سيُح إلُهن ا الم ه       . ميالُدك أّيه ساجدين للكواآب، في ألّن ال

ذي من العالء                     ك المشرُق ال وا أّن دل، وعرف ا  . تعّلموا من الكوآب السجوَد لَك يا شمس الع ي

  .رّب المجُد لك

  )باللحن الثاني (نشيد القّديس يوسف

فقد رأيَت العذراء حامًال، ومّجدَت مع الرعاة، . يا يوسُف بّشر داود جّد اإلله بالعجائب  

  .فابتهل إلى المسيح اإلله في خالص نفوسنا. وسجدَت مع المجوس، وبالمالك ُأوحي إليك

  )رابعباللحن ال ( استفانوسنشيد القّديس

ا احتم       ك ِلم ت هامُت ّي تكّلل ل ملك ا أّول        بإآلي ه، ي سيح اإلل بيل الم ي س اد ف ن جه َت م ل

شهداء دين ال ين اآلب، . المجاه ًسا عن يم صك جال ود، ورأيت مخّل ون اليه ك وّبخت جن فإّن

  .فابتهل إليه دائًما ألجل نفوسنا



  )باللحن الثامن (ثاوذورسنشيد الباّر 

سكون     ب الم دة، آوآ سيرة الحمي وى وال م التق ويم، ومعّل ان الق ل اإليم ا دلي ة ي ة وزين

روح        .  الحكيم ملَهُم اهللا   ثاوذورسالمتوّحدين،   ارة ال فاشفع  . لقد أنرَت الجميع بتعاليمك، يا قيث

  .إلى المسيح اإلله في خالص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الثالث(القنداق لعيد الميالد 

المالئكُة مع . منهواألرُض ُتقّدُم المغارة لمن ال ُيدنى . اليوم البتول تلُد الفائق الجوهر

ألّنه من أجلنا ُولد طفٌل جديٌد، وهو اإلله . الرعاة ُيمّجدون، والمجوس مع الكوآب يسيرون

  .الذي قبَل الدهور

  رسالة األحد الذي بعد عيد الميالد

  )١٩- ١١: ١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل غالطية 

ألّني لم . على يدي، ليس بحسب اإلنسانعلمكم أّن اإلنجيل الذي ُبّشر به يا إخوة، ُأ

إذ قد سمعتم بسيرتي قديًما في مّلة . أتسّلمه وال تعّلمته من إنسان، بل بوحي يسوع المسيح

وأزيد إقباًال في مّلة اليهود على . دّمرهااليهود آيف آنُت أضطهد آنيسة اهللا إلى الغاية وُأ

فلّما ارتضى اهللا، . لى تقليدات آبائيآثيرين من أترابي في أّمتي، بكوني أفوقهم غيرًة ع

الذي فرزني من جوِف أّمي ودعاني بنعمته، أن ُيعلن ابنه فّي ألبّشر به بين األمم، لساعتي 

لم ُأصِغ إلى اللحم والدم، وال صعدُت إلى أورشليم إلى الذين هم رسٌل قبلي، بل سرُت إلى 

ُت إلى أورشليم ألزور وبعد ثالث سنوات صعد. ديار العرب، ثّم رجعُت إلى دمشق

  .ولم أَر غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الرّب. فأقمُت عنده خمسة عشر يوًما. بطرس

  إنجيل األحد الذي بعد عيد الميالد

  )٢٣-١٣: ٢(فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلّي البشير 

قْم فخِذ الصبّي : لّما نصرف المجوس، إذا بمالك الرّب يتراءى ليوسف في الحلم قائًال

وأمَّه واهرْب إلى مصر، وآن هناك حّتى أقول لك، فإّن هيرودس ُمزمٌع أن يطلب الصبّي 

وآان هناك إلى وفاة هيرودس، . فقام وأخذ الصبّي وأمَّه ليًال وانصرَف إلى مصر. لُيهلكه

حينئٍذ لّما رأى هيرودس أّن . من مصر دعوُت ابني: الرّب بالنبّي القائلليتّم ما قال 

المجوس قد سِخروا به، غضب جدا، وأرسل فقتل آّل الصبيان الذين في بيت لحَم وفي 

حينئذ . جميع تخومها، من ابن سنتين فما دون، على حسب الّزمان الذي تحّققه من المجوس



راحيل تبكي . صوٌت ُسمَع بالّرامة، نوٌح وبكاٌء وعويل آثير: لتّم ما قيَل بإرميا النبّي القائ

فلّما مات هيرودس، إذا بمالك الرّب . بنيها وال ُتريد أن تتعّزى ألّنهم ليسوا في الوجود

قْم فخِذ الصبّي وأّمه واذهْب إلى أرض إسرائيل، فقد : يتراءى ليوسف في الحلم بمصر قائًال

ولّما سمع أّن . أخذ الصبّي وأمَّه وجاء إلى أرض إسرائيلفقام و. مات طالبو نفس الصبّي

وُأوعز إليه . أرآيالوس يملك على اليهودّية بدل هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك

وأتى وسكن في مدينة ُتسّمى الّناصرة، ليتّم ما قيل . في الحلم، فانصرَف إلى نواحي الجليل

  .إّنه ُيدعى ناصريا: باألنبياء

 السنةذه ة عيد ميالدي هبمناسب

وآم جميل أن يجد المرء َمن يفّكر به ولو لمّرة واحدة . اقترب عيد ميالديآما تعلمون، 

غير أّنني فيما آنُت أنظر حولي، اآتشفُت أّن الناس قديًما آانوا يشعرون . في السنة

  .لجوهر عيد ميالدي ومعناهبوجودي وبعيدي، ويعطون أهمّية آبيرة 

ذا الجميع مجتمعون، ُأَسر وأصحاب حول موائد مليئة بمجتلف نظرُت حولي فإ

ولكّني لم أتلقَّ دعوة من ! وآّل ذلك ألّنه عيد ميالدياألصناف، ويدور الغناء والرقص، 

  . فعيد ميالدي نظرّي!أحد للمشارآة باحتفال عيد ميالدي

 هذه قّررُت االنضمام إلى إحدى هذه الحفالت، وبدون أن يراني أحد دخلُت إحدى

الجميع يشربون ويضحكون، يمزحون ويتمازحون، . البيوت ووقفُت في الزاوية ُأراقب

ولتكتمل الحفلة نظرُت إلى الشجرة الموضوعة في . وتدور أحاديثهم حول آّل شيء عداي

وعندما حان . زاوية البيت والمليئة بالهدايا التي سيوّزعونها على أوالدهم باسم بابا نويل

تصف الليل، هاج الجميع وماج وبدأوا بتوزيع الهدايا أحدهم على اآلخر، الوقت، ُقبيل من

فتحُت يدّي لعّلي . ثّم بدأوا بتبادل التهاني! وعلى أوالد بعضهم البعض، وليتك ترى الهدايا

  !أجد أحًدا يقّدم لي هدّية أو يضع على خّدي قبلة العيد، فلم أجد

  .النهاية أّن ال أحد يرغب بحضوريفماذا يكون شعورك في عيد ميالدك؟ وفهمُت في 

هذا هو عيد الميالد، عيد ميالدي أنا يسوع المسيح، الذي تجّسد ألجل خالص البشر، 

  .وقد أصبح عيًدا لكّل شيء إّال إّياي

، لتتذّآر أّن آّل ما فعلته منذ مطلع "مسيحي" دعوة لك أّيها المسّمى على اسمي فهذه

اني، من خروج إلى األسواق وإنفاق للمال وشراء آانون األّول وحّتى مطلع آانون الث

  .ال ينفعك شيًئا طالما أّني غائب عن بيتك وحياتك وأبنائكللهدايا وتحضير للموائد العارمة، 



آّل عيد ميالد وأنت بخير، وأتمّنى لك سنة مليئة بالخير : وعلى آّل حال باسمي أقول لك

    .والبرآات




