
 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩  شباط١ األحد           ٣٦٩العدد 

  
ُيعرف بدء زمن التحضير للصوم الكبير والمقّدس و قبل عيد القيامة وهو األحد العاشر

  أحد الفّريسي والعّشارب
وفيه تذآار يكل  تقدمة عيد دخول رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح إلى الهفيه أيًضاو

  القّديس الشهيد تريفون
  

  )خامسباللحن ال(نشيد القيامة 
لُننشد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة، األزلّي مع اآلب والروح، المولود من العذراء لخالصنا،   

  .ألّنه ارتضى أن يصعد بالجسد على الصليب، ويحتمل الموت، وُينهَض الموتى بقيامته المجيدة
  )ّولباللحن األ (خول الرّب إلى الهيكلتقدمة عيد دنشيد 

 ُيشرف من األخدار السماوّية على األرض، فُيبصر بكر آّل الخليقة إّن الجوق السماوي  
التي لم تعرف رجًال، فُيرّنم معنا اآلن جذًال أّمه طفل رضيع تحمله مثله مقبًال إلى الهيكل، 
  .بنشيد تقدمة العيد

  )بعلراباللحن ا (نوتريفالقّديس نشيد 
َر      ك، فقه رَز قوَّت ه أح ا، فإّن ا إلهَن ك ي وِد من َل الخل اَل إآلي اِده ن ا رّب بجه هيُدك ي ش

  .فبتضرُّعاِته، أّيها المسيُح اإلله، خّلص نفوسنا. الُمضطِهدين، وسحَق تجبَُّر األبالسة الواهي
  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(قنداق أّول للفّريسّي والعّشار 

: ف الفّريسّي، ونتعّلمّن تواضع العّشار من زفراته، هاتفين إلى المخّلصلنهربّن من صل
  .إغفر لنا، أنَت الحليم وحدك
  )ّولباللحن األ(ثان لعيد دخول الرّب إلى الهيكل  قنداق

لقد بادرتَ . أّيها المسيح اإلله، يا من بمولده َقّدَس المستودع البتولّي، وبارك يدي سمعان آما يليق
وأيِّد حكّامنا الذين أحببتهم، أّيها المحّب البشر . وخّلصتَنا، فاحفْظ رعيّتك بسالٍم في الحروباآلن أيضًا 

  .وحدك
  )١٥-١٠: ٣(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 

يا ولدي تيموثاوس، إّنك تتّبعَت تعليمي وسيرتي وقصدي، وإيماني وطوَل أناتي،   
. هاداتي وآالمي، تلك التي أصابتني في أنطاآية وإيقونية وِلْسترةومحّبتي وصبري، واضط
وجميع الذين يريدون أن يحيوا . وقد أنقذني الرّب من جميعها. وأيَّ اضطهادات احتملت

أّما األشرار والمغوون من الناس فيزدادون شرا، . بالتقوى في المسيح يسوع ُيضطهدون
وأّنك منذ .  ما تعّلمته وآمنَت به، عارًفا ِمّمن تعّلمتوأنت فاستمّر على. ُمضّلين وُمَضّلين

الطفولّية تعرُف الكتب المقّدسة، القادرة أن تصّيرك حكيًما للخالص، باإليمان الذي بالمسيح 
  .يسوع

  )١٤- ١٠: ١٨(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
صّلي    : قال الرّب هذا المثل    سّي واآلخر عّشار    . ارجالن صعدا إلى الهيكل لُي . أحدهما فري

ِة        : فالفريسّي انتصَب ُيصّلي في نفسه هكذا      اس الخطف اللهّم إّني أشكرَك ألّني لسُت آسائر الن
ا هو           . وال مثل هذا العّشار   . الظالمين الفاسقين  إّني أصوُم في األسبوع مّرتين، وُأعّشُر آّل م



ى أن             . لي رْد حّت م ُي د ول سماء        وأّما العّشار فوقف عن ُبع ى ال ه إل َع عيني رُع      .  يرف ان يق ل آ ب
ّرًرا دوَن ذاك            : أقول لكم . اللهّم اغفْر لي أنا الخاطئ    : صدره قائالً  ه مب ى بيت ـزل إل ذا ن . إّن ه

  .ألّن آّل َمن رفع نفسه ُوضع، وَمن وضَع نفسه ُرفع
  

  سيرة قّديس
  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

  فيتيروالقّديس ريموندو دي 
San Raimundo de Fitero 
Saint Raymond de Fitero 
San Raimondo de Fitero 

  توضيح
لكي نفهم حياة هذا القّديس والدور الذي لعبه، يجب علينا العودة قليًال إلى تاريخ إسبانيا 

آانت إسبانيا، قبل الفتح العربي وبعده، آغيرها من المناطق األوروبّية، . بعد الفتح العربي
 وتتحارب أحياًنا أخرى، ولم تكن المسيحّية ،مالك متعّددة تعيش فيما بينها، بسالم أحياًنام

آديانة لتستطيع التوحيد فيما بينها نظًرا الختالف العروق التي ينحدر منها شعب آّل 
  .منطقة

وعندما فتح العرب إسبانيا في القرن الثامن الميالدي وأّسسوا مملكة لهم في جنوبها، لم 
. ّكر أحد من ملوك الشمال أو الوسط بالتعاون واالتحاد مع غيره من أجل دحر المستعمرُيف

إّال مع بدء الحروب الصليبّية في القرن قد نشأت، فهي لم تولد الغيرة الدينّية تكن ولم 
 في بداية عهدهمآانوا ن العرب يالفاتحأضف إلى ذلك أّن . الحادي عشر الميالدي

، غير أّن البعض إسبانيا أرضملوك مختلف ا صداقات آثيرة مع ، ال بل أقامومتسامحين
من األمراء رغب في التوّسع والسيطرة، ومال إلى التعّصب الديني، وبالتالي أثار الحمّية 

  .الدينّية لهؤالء المسيحّيين الذين اجتمعت جميع الظروف لتوّحد فيما بينهم ضّد المستعمر
ع سيرة حياة القّديس ريموندو رئيس ضمن هذا الواقع التاريخي يمكننا وض

وال  ).Toledo(القريب من مدينة توليدو ) Fitero(فيترو دير في ) cisterciens(السيسترسيان 
ما آان لرجال الكنيسة، وخاّصة رؤساء األديرة  ، ونحن نقرأ سيرة حياته،يغيب عن أذهاننا

  .مدنّية أيًضامن نفوذ سياسّي وسلطة 
  حياة القّديس ريموندو

ودخل شابا إلى رهبانّية . بجنوب فرنسا) Saint-Gaudens(ن اولد يريموندو في سان غود
بمنطقة ) Scala Dei(أو سكاال ديي ) Escaladieu(السيسترسيان وتحديًدا إلى دير إيسكالديو 

 إسبانيا، ُأرسل باتجاهوعندما رغبت الرهبانّية بتوسيع رسالتها ). Gascogne(غاسكوني 
  .بإسبانيا) Nienzabas(زابس ـني ني إلى١١٤٦سنة 

منطقة ُأخرى ُعرفت باسم آاستيلون دي دير تّم انتقال الرهبان إلى الومع وفاة رئيس 
رئيًسا للدير ريموندو بالقرب من مدينة توليدو حيث اُنتخب ) Castellón de Fitero(فيتيرو 

  .١١٥٢سنة 
) Castiglia(ك منطقة آاستيليا منذ تأسيسه حصل الدير على امتيازات عديدة من ِقَبل مل

 توّفي الملك ألفونس السابع، فتوّجه ريموندو إلى مدينة ١١٥٨وفي سنة . ألفونس السابع
  .اإلبقاء على تلك االمتيازات) Sancho III(و الثالث نك من خلفه ساطلبتوليدو لي

ّية، آانت توليدو معروفة آنذاك آعاصمة إلسبانيا المسيحّية، وآانت مدينة استراتيج
وخالل مسيرة الدرب من الدير إلى توليدو بلغ . العرب لالستيالء عليهالطالما سعى و

ولّما آانت المدينة أضعف من أن تصّد هجوًما محتمًال، عرض . ريموندو خبر حملة عربّية



فتشّجع ). Calatrava(نفوًذا على مدينة آاالترافا أن يمنحه  تهاالملك على َمن يتطّوع لنجد
اندفع وحصل من الملك على امتياز الدفاع عنها، ونّظم جيًشا صغيًرا، وطلب ريموندو و

أن يدعمه، فوعده بإرسال المعونات ) Juan II(ن الثاني امن رئيس أساقفة توليدو خو
 .طالب فيه بالتحضير لحملة صليبّيةالضرورّية للدفاع عن المدينة، وأطلق األسقف نداء 

لحملة صليبّية واسعة ُتطيح بحكمهم آّله، أعادوا النظر  علم العرب ببدء االستعدادات إذو
  .باألمر وقّرروا تجنيب أنفسهم مثل هذه الهزيمة، فانسحبوا

عرف القّديس ريموندو أن يغتنم المناسبة ليدعم ديره والمدينة، ويستفيد من المتطّوعين 
  التي)l'Ordre militaire de Calatrava(للدفاع عنها، وهكذا أّسس منّظمة فرسان آاالترافا 

  . أجيال في الدفاع عن إسبانيا وأوروّبا المسيحّيةطواللعبت دوًرا مهما جدا 
. ١٧١٩، غير أّن تكريمه آقّديس لم يبدأ إّال سنة ١١٦٣رقد القّديس ريموندو سنة 

رتبط اسمه باسم األبطال الذين ّديسين المكّرمين في إسبانيا إذ اوُيعتبر من بين أهّم الق
أّن إضافة إلى ذلك . وا في سبيل تحرير شبه الجزيرة اإليبيرّية من االحتالل العربّيناضل

 l'Ordre militaire de(منّظمة فرسان آاالترافا لتكّرمه بشكل خاّص لكونه مؤّسًسا إسبانيا 
Calatrava.(  

  ).Ramon(، وُيعرف أيًضا برامون )San Raimundo de Fitero(أّما اسمه باإلسبانّية فهو 
 .وتحتفل الكنيسة الالتينّية بعيده في األّول من شباط



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩ شباط ٨ األحد           ٣٧٠العدد 

  
  وهو أحد االبن الضال قبل عيد القيامة األحد التاسع

  العظيم في الشهداء ثاوذورس قائد الجيش والقّديس النبّي زآرّياتذآار القّديس وفيه أيًضا 
  ة جوزفين بخيتاوبحسب الطقس الالتيني تذآار القّديس

  
  )سادسباللحن ال(نشيد القيامة 

إّن القّوات المالئكّية ظهرْت عند قبرك، والحّراس صاروا آاألموات، ومريم وقفت عند   
فيا . القبر، طالبًة جسَدك الطاهر، فسلبَت الجحيم ولم تَنلك بأذى، والقيَت البتول واهًبا الحياة

  .كن قام من بين األموات، يا رّب المجُد لَم
  )ّولباللحن األ (عيد دخول الرّب إلى الهيكلنشيد 

إفرحي يا والدَة اإلله العذراء الممتلئَة نعمة، ألّنه منك أشرق شمُس العدل المسيُح إلهنا،   
وافرح أنَت أّيها الشيخ الصّديق، قابًال على ذراعيك ُمعتَق . منيًرا الذين هم في الظالم
  .نفوسنا، والمنعم علينا بالقيامة
  )الرابعباللحن ( يد ثاوذورسالشهيد نش

اوذورس  الجهاد في الّظافر أّيها الحقيقّية،صرَت قائًدا المًعا في جيوش الملِك السماوّي          .ث
ًدا  وظهرت  الشياطين، آتائب فضعضعَت اإليمان، بأسلحة بحكمة ناضلت فإّنك افًرا  مجاه  .ظ

  .دائًما بإيمان فنغّبطك
  )نيباللحن الثا (نبي زخرّيانشيد ال

  .، وبه نبتهُل إليك يا رّب، فخّلص نفوسنازخرّياإّننا نحتفل بتذآار نبّيك 
  نشيد شفيع الكنيسة

  )ثالثباللحن ال (البن الضالقنداق أّول ل
لذلك . لّما نفرُت من المجد األبوي بغباوة، بّذرُت في الشرور الثروة التي أعطيتنيها

ب الرؤوف، فاقبلني تائًبا آأحد خطئت أمامك، أّيها اآل: أصرُخ إليك آاالبن الشاطر
  .أجرائك

  )ّولباللحن األ(ثان لعيد دخول الرّب إلى الهيكل  قنداق
. أّيها المسيح اإلله، يا من بمولده َقّدَس المستودع البتولّي، وبارك يدي سمعان آما يليق

 الذين وأيِّد حّكامنا. لقد بادرَت اآلن أيًضا وخّلصَتنا، فاحفْظ رعّيتك بسالٍم في الحروب
  .أحببتهم، أّيها المحّب البشر وحدك

  )٢٠- ١٢: ٦(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول األولى إلى أهل آورنثس 
آّل شيء يجوز لي، ولكن ال . يا إخوة، آّل شيء يجوز لي، ولكن ليس آّل شيء ينفع

ّما الجسد أ. وسيبيد اهللا هذا وتلك. إّن األطعمة للجوف والجوف لألطعمة. يتسّلط عليَّ شيء
أما . والرّب للجسد، واهللا قد أقام الرّب، وسيقيمنا نحن أيًضا بقّوته. َفَليس للزنى بل للرّب

تعلمون أّن أجسادآم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ 
يران يص: ما تعلمون أّن َمن اقترن بزانية يصير معها جسًدا واحًدا؟ ألّنه قد قيلَوَأ. حاشى

إّن . أهربوا من الزنى. أّما الذي يقترن بالرّب فيكون معه روًحا واحًدا. آالهما جسًدا واحًدا
 تعلمون ماَأَو. أّما الزاني فإّنه ُيجرم إلى جسده. آّل خطيئة يفعلها اإلنسان هي خارج الجسد



م ألنفسكم، ألّنكم هيكل الروح القدس الذي فيكم، الذي نلتموه من اهللا، وأّنكم لستأّن أجسادآم هي 
  .قد اشُتريتم بثمن آريم؟ فمّجدوا اهللا إًذا في جسدآم وروحكم اللذين هما هللا

  )٣٢- ١١: ١٥(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
ه     . إنسان آان له ابنان   : قال الرّب هذا المثل    ال أصغرهما ألبي ِت أعطني نصيبي من          : فق ا أب ي

د                   . موالهفقسَّم بينهما أ   .المال ه وسافر إلى بل ّل شيء ل وبعد أيام غير آثيرة جمع االبن األصغر آ
د مجاعة                    . وبّذر ماله هناك عائًشا في الخالعة      . بعيد ه، حدثت في ذلك البل ّل شيء ل ا أنفق آ فلّم
د         . شديدة ه يرعى     . فأخذ في العوز، فذهب وانضوى إلى واحد من أهل ذلك البل فأرسله إلى حقول

م يعطه أحد            وآان ي . الخنازير ه، ول ازير تأآل . شتهي أن يمأل بطنه من الخرنوب الذي آانت الخن
ا       : فرجع إلى نفسه وقال   ا أهلك جوًع ز، وأن وم وأمضي   . آم ألبي من أجراء يفضل عنهم الخب أق

سماء وأمامك     : إلى أبي وأقول له    ا،       . يا أبِت قد خطئُت إلى ال ُد أن ُأدعى لك ابًن ولست مستحقا بع
وه فتحّرآت أحشاؤه            . فقام وجاء إلى أبيه   . ُأجرائكفاجعلني آأحد    د، رآه أب ا هو بعي وأسرع  . وفيم

ه ه وقبَّل سه على عنق ن. وألقى بنف ه االب ال ل سماء وأمامك، ولست : فق ى ال د خطئت إل ِت ق ا أب ي
ة األولى وألبسوه      : فقال األب لعبيده  . مستحقا بعد أن ُأدعى لك ابًنا      ا في     . هاتوا الحّل وا خاتًم  واجعل

ذاًء ده وح هي ي رجلي ا   .  ف ان ميًت ذا آ ي ه رح، ألّن ابن سّمن واذبحوه فنأآل ونف وا بالعجل الم وأت
وا يفرحون   . جد فعاش، وآان ضاال فوُ    ه األآبر في الحقل         . فطفق ا أتى وقُرب من        . وآان ابن فلّم

ه  . فدعا أحد الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا        . البيت سمع أصوات الغناء والرقص     د   :فقال ل  ق
ه سالًما            ه لقي دخل        . قِدَم أخوك، فذبح أبوك العجل المسّمن، ألّن رد أن ي م ي وه    . فغضب ول فخرج أب

م       آم لي من السنين أخدمك ولم أتعدَّ      : فأجاب وقال ألبيه  . وطفق يتضّرع إليه    وصّيتك قّط، وأنت ل
ه    ولّما جاء ابنك هذا الذي أآل أموالك مع ال        . ُتعطني قّط جدًيا ألفرح مع أصدقائي      زواني، ذبحَت ل

ولكن آان ينبغي    . يا ابني أنت معي في آّل حين، وآّل ما هو لي هو لك     : فقال له . العجل المسّمن 
  .أن نتنّعم ونفرح ألّن أخاك هذا آان ميًتا فعاش، وآان ضاال فُوجد

  
  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف
  القّديسة جوزيّبينا بخيتا

Santa Giuseppina Bakhita  
Sainte Josephine Bakhita 

  
  من العبودّية إلى الحرّية

ماذا عساك ! أغمض عينيك وتخّيل نفسك في السودان قبل أآثر من مائة وخمسين عاًما
  تتصّور؟

. إّن ما تتصّوره اليوم عن تلك الحقبة، مهما آان دقيًقا، ال يمكنه أن ُيجّسد الواقع والحقيقة
لى أفريقيا القرن التاسع عشر حيث العبودّية واستخدام اإلنسان ألخيه اإلنسان فعْد معنا إ

  .في هذه األجواء بالذات دارت أحداث حياة هذه المرأة والقّديسة. وبيعه وشرائه
، ولكّنها لم تعرف نفسها إّال عبدة مباعة ُقّدر ١٨٦٩ولدت بخيتا السودانّية حوالي سنة 

أو أّمها، وال فلم تعرف يوًما اسمها، وال اسم أبيها . لكها وتطيعهلها أن تعيش لتلّبي أوامر ما
وحّتى اسمها هذا بخيتا هو االسم الذي طالما أطلقه عليها . من أّي مدينة أو بلدة هي

جّل ما عرفته في حياتها أّن جماعة من تّجار الرقيق . مستخدمها ألّنها آانت تجلب له الحّظ
ّول الذي خطفوها صغيرة وبعد أن اشتّد عودها قليًال، باعوها أّول مّرة، ثّم باعها السّيد األ

  .اشتراها لسّيد آخر
  من الحرّية إلى اللقاء باهللا



فهذه التي، . لكّن اهللا اختار للعبدة السودانّية بخيتا حظا ونصيًبا آخر لم يتوّقعه لها أحد
خالل فترة عبودّيتها الثانية في الخرطوم، لم تذق سوى طعم االستعباد البشع والضرب 

لحرّية، إذ بقنصل إيطاليا في السودان يطرق باب واإلهانة والعنف، حصلت فجأة على ا
وأمام إغراء المال األجنبي، باعها سّيدها إلى القنصل آاّليستو . سّيدها طالًبا منه شراءها

فشعرت معه، وألّول مّرة في حياتها، بأّنه ُيمكن للسّيد أن يأمر ). Callisto Legnani(لينياني 
 العطف والحنان لم تكن قد سمعت بوجودهما عبده بدون ضرب أو عنف، ولمست نوًعا من

وشعرت بطعم . وتحّولت حياة هذه العبدة، من مستعبدة إلى خادمة محبوبة ومكّرمة. من قبل
  .الفرح وعرفت الضحك، وآأّني بها قد وجدت أسرتها الحقيقّية

تأّزمت األوضاع السياسّية في السودان، فاضطّر القنصل للعودة إلى بالده، غير أّن 
تا التي وجدت في بيته الحنان والمحّبة خافت من الضياع مجّدًدا، وتوّسلت إليه أن بخي

. وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة تمّكن القنصل من اصطحابها معه. يأخذها معه، ففعل
  ).Augusto Michieli(وفي الطريق آان الجميع برفقة صديق األسرة الثري أوغوستو ميكيلي 

، طلبت زوجة )Genova(لى إيطاليا وتحديًدا إلى مدينتهم جينوفا عندما وصلوا بأمان إ
السّيد ميكيلي من أسرة صديقهم القنصل أن تستبقي بخيتا عندها، فقبلت األسرة، وانتقلت 

الواقعة في منطقة فينيتو ) Zianigo(الخادمة للعيش مع األسرة الجديدة في مدينة زيانيغو 
)Veneto.( وفي هذه المدينة أنجبت السّيدة ابنة، وسّمتها ميّمينا )Mimmina( وعهدت برعايتها ،

لم يمِض وقت طويل على العيش مع األسرة . إلى بخيتا التي صارت لها آأّم ومرّبية
ّيدها الجديد فندًقا الجديدة، حّتى آان مصير بخيتا عرضة للتغيير من جديد، فقد اشترى س

السودانّية على البحر األحمر، وحّتمت عليه أعماله أن ينتقل إلى ) Suakin(في منطقة سواآن 
وإذ وجدت األسرة نفسها أمام مشكلة حقيقّية، اقترح أحد آبار مستشاريها . حيث رزقه

ّبة عليها أن تترك الطفلة وبخيتا في إيطاليا وأن تعهد بهما إلى عناية راهبات المح
القريبة من البندقّية، في دير ) Canossa(نسبة إلى بلدة آانوّسا ) Canossiane(الكانوسيانّيات 

فاستحسنت األسرة الفكرة وأرسلت الطفلة ومرّبيتها ). Maddalena(القّديسة مريم المجدلّية 
  .وهنا بدأ في حياة بخيتا تحّول جذرّي، قاده اهللا نفسه. إلى المدرسة الداخلّية

  للقاء باهللا إلى الوالدة الجديدةمن ا
وفيه أيًضا وجدت بخيتا، وألّول . في هذا المرآز بدأت تنشئة الطفلة ومرّبيتها السوداء

َمن : مّرة، أجوبة على أسئلة آثيرة آانت تطرحها على نفسها حول الكون وخالقه، مثل
قلبها طوال صنع الشمس والقمر والنجوم؟  وفي الواقع، لطالما شعرت باهللا في أعماق 

آنت أشعر برغبة آبيرة لرؤيته : "ولقد قالت، فيما بعد. سنوات قبل أن تلتقي به مباشرة
  ".والتعّرف عليه وإآرامه) صانع الشمس والقمر(

وفي التاسع . أمضت بخيتا فترة الموعوظّية التي استعّدت خاللها لنيل سّر العماد المقّدس
ولسوف تقف دائًما أمام . د بالماء والروحلدت من جدي، ُو١٨٩٠من آانون الثاني سنة 

  .هنا أصبحت ابنة اهللا: جرن معمودّيتها وتقّبله وتقول
  من الوالدة الجديدة إلى حياة القداسة

عادت السّيدة ميكيلي بعد غياب لتستعيد ابنتها والمرّبية، غير أّنها فوجئت بطلب بخيتا 
 أن ترضخ إلرادة فتاة قّررت خدمة سّيد منها البقاء في الدير لخدمة اهللا، فلم يكن منها إّال

 وفي .ت جميع شروط التربية والتوجيه واالستعدادـّمبقيت بخيتا في الدير حيث أت. السادة
من ( لبست الثوب الرهباني واّتخذت لها اسم جيوزّبينا ١٨٩٦الثامن من آانون األّول سنة 

). فّية وبالفرنسّية جوزفين أي يوسف، وبالتالي يكون اسمها يوسةجيوزيّبي باإليطالّي



لى بعدما آانت تطلقها عالتي أطلقتها على اهللا " سّيدي"وُعرفت مذ ذاك بكلمتها الشهيرة 
  .أسيادها

 أمضتها آّلها في الخدمة ،عاشت بخيتا في هذه المنطقة وأديارها زهاء خمسين سنة
المونة، ومنه إلى من المطبخ إلى بيت : البسيطة والمتواضعة، وبتجّرد آامل ومحّبة بريئة

  .وامتازت بصوتها العذب والحنون. البوّابة، ثّم إلى العناية بالحيوانات والدواجن
الذين أحّبوا فيها روح التفاني ) Schio(وسرعان ما التّف حولها سّكان بلدة سكيو 
وهكذا أمضت سني حياتها تتنّقل من خدمة . والخدمة، وتعّلموا منها أغاني السودان الشعبّية

وإذ تقّدمت بالعمر وحّل المرض . عبدة إلى خدمة المرّبية وصوًال إلى خدمة المكّرسةال
س األخير، وآانت َفد وقاوم حّتى الَناَللكّن شخًصا مثلها َج. والوهن، بدأت اآلالم واألوجاع

  ".لتكن مشيئة سّيدي: "تبتسم وتقول لزّوارها
السّيدة، : العذراء تقّويها، وترّددل عليها المرض وبدأت باالحتضار، آانت تشعر بوإذ ثُق
) Schio( في سكيو ١٩٤٧وأسلمت روحها بيد خالقها في الثامن من شباط سنة . السّيدة

محاطة بأخواتها الراهبات، وتدّفق فوًرا عدد هائل من الناس الذين حضروا للصالة 
. ي القبروقال شهود عيان إّن جثمانها بقي نضًرا وعطًرا حّتى لحظة وضعها ف. والتبّرك

ضعت الئحة بالعجائب التي جرت  ُو١٩٥٠وبدأت العجائب مباشرة من بعد رقادها، وسنة 
  .بشفاعتها

وفي األّول من آانون األّول سنة .  ُفتحت دعوى تطويبها١٩٥٧-١٩٥٥بين السنوات 
وفي السابع .  أصدر البابا يوحّنا بولس الثاني رسالة تكّلم فيها عن بطولّية فضائلها١٩٧٨
 أعلنها من آنيسة ٢٠٠٠ أعلنها مكّرمة، وفي تشرين األّول سنة ١٩٩٢من أيار سنة عشر 

ومّما قاله البابا يوحّنا .  السودانّية األولىةوهي القّديس. القّديس بطرس في روما قّديسة
إّن هذه القّديسة ابنة أفريقيا، قد أظهرت أّنها حقا طفلة : "بولس الثاني يوم إعالنها قّديسة

  ".وأوضحت أّن محّبة اهللا ومغفرته واقعّيتان، وأّنهما غّيرا حياتها بطريقة فائقة. اهللا
  .تعّيد لها الكنيسة الالتينّية في الثامن من شباط

 
 



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩ شباط ١٥ األحد           ٣٧١العدد 

  
  مرفع اللحموهو أحد  قبل عيد القيامة األحد الثامن

  الرسول أونيسموس تذآار القّديس أيًضا والعاّمة تذآار الدينونة وفيه 
  رجيتوبحسب الطقس الالتيني تذآار القّديسة جو

  
  )سابعباللحن ال(امة نشيد القي

الشيت بصليبك الموت، وفتحت للّص الفردوس، وأبطلت نوَح حامالِت الطيب، وأمرت   
  .رسَلك أن يكرزوا مبّشرين، بأّنك قد ُقمَت أّيها المسيُح اإلله، مانًحا العالم عظيَم الرحمة

  )لثثاالباللحن ( القّديس أنيسموسنشيد 
  .إلى اهللا الرحيم، أن يهب غفران الزّالت لنفوسناأّيها الرسول القّديس أونيسموس، إشفع 

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن األّول(ألحد مرفع اللحم أّول قنداق 

متى أتيَت يا اهللا على األرض بمجد، وارتعَد آلُّ شيء، وجرى نهر النار أمام المنبر، وفُتحتِ 
أ، وأهّلني للوقوف عن يمينك، أّيها القاضي الكتب، وُأعلنِت الخفايا، حينئٍذ أنقذني من النار التي ال ُتطف

  .العادل
  )٢: ٩ إلى ٨: ٨( من رسالة القّديس بولس الرسول األولى إلى أهل آورنثس فصل

ولكن . يا إخوة، إّن الطعام ال ُيقّربنا إلى اهللا، ألّنا إن أآلنا لم نزدد، وإن لم نأآل لم ننقص  
إّنه إن رآك أحد، أنَت الذي لك العلم، مّتكًئا ف. احذروا أن يكون سلطانكم هذا معثرة للضعفاء

في بيت األوثان، أفال يتقّوى ضميره، إذ هو ضعيف، على أآل ذبائح األوثان؟ فيهلَك، 
وهكذا إذ تخطأون إلى اإلخوة، . بسبب علمك، األُخ الضعيف الذي مات المسيح ألجله

ان الطعام يشّكك فلذلك إن آ. وتجرحون ضميرهم الضعيف، إّنما تخطأون إلى المسيح
ألسُت رسوًال؟ ألسُت حرا؟ أما رأيُت يسوع . أخي، فال آآل اللحم إلى األبد، لئّال ُأشّكَك أخي

المسيح رّبنا؟ ألستم أنتم عملي في الرّب؟ إن لم أآن رسوًال إلى آخرين، فإّني رسول إليكم، 
  .ألّن خاتم رسالتي هو أنتم في الرّب

  )٤٦- ٣١: ٢٥مّتى (ى اإلنجيلي البشير  من بشارة القّديس مّتفصل شريف
متى جاء ابُن اإلنسان في مجده، وجميُع المالئكة القّديسين معه، حينئذ يجلس على            : قال الربّ 
ز الراعي الخراف من                       . عرش مجده  ا ُيمّي ز بعضهم من بعض، آم وُتجَمُع لديه آّل األمم، فُيمّي

ه       .وُيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره      . الجداء ا    :  حينئذ يقول الملك للذين عن يمين الوا ي تع
اَر شُت        مب أطعمتموني، وعط ُت ف ي جع الم، ألّن شاء الع ذ إن م من دَّ لك َك المع وا الُمل ي، ِرث آي أب

ا                ُت محبوًس ًضا فعدتموني، وآن فسقيتموني، آنُت غريًبا فآويتموني، وعرياًنا فكسوتموني، ومري
ّي أتيتم إل ائ. ف صّديقون ق ه ال ذ ُيجيب اك، أو عطشان  : لينحينئ ا فأطعمن اك جائًع ى رأين ا رّب، مت ي

ا                 ًضا أو محبوًس اك مري ا فكسوناك، ومتى رأين اك، أو عرياًن ا فآوين اك غريًب فسقيناك، ومتى رأين
تم ذلك بأحد إخوتي هؤالء                    : فأتينا إليك؟ فُيجيب الملك ويقول لهم       ا فعل الحّق أقول لكم، إّنكم آّلم

ة        : قول أيًضا للذين عن يساره    حينئذ ي . الصغار فبي فعلتموه   اذهبوا عّني يا مالعين إلى النار األبدّي
م  ا فل ُت غريًب سقوني، وآن م ت م تطعموني، وعطشُت فل ي جعُت فل ه، ألّن ّدة إلبليس ومالئكت الُمع

ي    م تزورون ا فل ًضا ومحبوًس سوني، ومري م تك ا فل ؤووني، وعرياًن ًضا  . ت م أي ه ه ذ ُيجيبون حينئ



م                    يا رّب، متى  : ويقولون ا ول ًضا أو محبوًس ا أو مري ا أو عرياًن  رأيناك جائًعا أو عطشان أو غريًب
م            : الحّق أقول لكم  : نخدمك؟ حينئذ ُيجيب ويقول لهم     آّلما لم تفعلوا ذلك بأحد هؤالء الصغار فبي ل

  .، والصّديقون إلى الحياة األبدّيةتفعلوه فيذهب هؤالء إلى عقاب أبدّي
  

  سيرة قّديس
  .مكاريوس جّبور وماري روز قاصوفمن ترجمة وإعداد 

  القّديسة جورجيا أو جورجيت أو جورجينا
Santa Giorgia Vergine 

Sainte Georgette Vierge 
 

ترآها القّديس  التي توّفرت، عبر العصور، عن هذه القّديسة، قد إّن المعلومات القليلة
الذي تعّرف ، )٥٩٤توّفي حوالي سنة  ()Grégoire de Tours(غريغوريوس أسقف تور 

 Clermont-Ferrand en(عندما آان أسقًفا في منطقة آيلرمون الفرنسّية عليها 
Auvergne.(   

بقيت بأّنها قد عاشت في النصف األّول من القرن السادس، ووتفيدنا هذه المعلومات 
 بعيد عن بلدتها، وأمضت آّل حياتها بالصالة عيش في بيت قروّيل لبتوًال، وذهبت

ّم للدفن، ندما رقدت بالرّب، نقل سّكان البلدة جثمانها إلى الكنيسة للصالة ثوع. والصوم
 بسرب من الحمام األبيض يرافقها طيلة الطريق مشّكًال مظّلة فوق وفيما هم يشّيعونها إذ

فوقه وبقي الحمام  حّط سرب ،ضع النعشالنعش، وعندما وصل الجثمان إلى الكنيسة وُو
ويعتبر المؤّرخون أّن جثمانها .  الثرىَيفق الجثمان إلى حيث وِرحّتى نهاية الصالة، ثّم را

أقدم في ذآرها وعلى آّل حال نجد . يانوس في آليرمونموجود في آنيسة القّديس آاس
 . عيدها في الخامس عشر من شباطحّددتالتي السنكسارات 

 



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩ شباط ٢٢ األحد           ٣٧٢العدد 

  
  الجبنوهو أحد مرفع  قبل عيد القيامة األحد السابع

السقطة األولى وطرد أبوينا آدم وحّواء من الفردوس، وأيًضا تذآار وجود تذآار وفيه 
  )في القسطنطينّية( في حي إفجانيوس عظام القّديسين الشهداء المكّرمة التي آانت

   التي من آورتونامارغريتاس الالتيني تذآار القّديسة وبحسب الطق
  

  )ثامنباللحن ال(نشيد القيامة 
فيا . انحدرت من العالء أّيها المتحّنن، وقبلَت الدفن ثالثة أيام، لكي ُتعتقنا من اآلالم  

  .يا رّب المجُد لك. حياتنا وقيامتنا
  )الرابعباللحن ( الشهداء ينسالقّدينشيد 

ا           روا        . شهداؤك 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

  )سادسباللحن ال (جبنألحد مرفع ال قنداقال
أّيها الهادي إلى الحكمة، وواهُب الفطنة، وُمثّقُف الُجّهال، وُمجيُر المساآين، شّدد قلبي 

أنا ذا لن ُأمسَك شفتيَّ عن وأعطني آالًما، يا آلمَة اآلب، فها . وامنحه فهًما، أّيها السّيد
  .أّيها الرحيم، ارحمني أنا الواقع: راِخ إليكالّص

  )٤: ١٤ج إلى ١١: ١٣(ول إلى أهل روما  من رسالة القّديس بولس الرسفصل
قد تناهى الليُل واقترَب النهار، . يا إخوة، إّن الخالص أقرُب إلينا اآلن مّما آاَن حين آمنَّا  

لنسلكنَّ سلوًآا الئًقا آما في النهار، ال . فلنخلع إًذا أعمال الظلمة، ونلبس أسلحة النور
بل البسوا الرّب يسوع .  بالخصاِم والحسدبالقصوِف والُسكر، وال بالمضاجع والُعهر، وال

َمن آان ضعيًفا في اإليمان فاقبلوه بغير مباحثٍة . المسيح، وال تهتّموا بالجسد لقضاء شهواته
فال . ن يعتقُد أّن له أن يأآَل آّل شيء، أّما الضعيف فيأآُل بقوًالِمن الناس َم. في اآلراء
ن يديُن عبَد غيِره، إّنه لمواله ن أنَت يا َمأنَت َم.  قِبلهن ال يأآل، ألّن اهللا قدن يأآل َميزدِر َم

  .ت ألّن اهللا قادٌر أن ُيثّبتهيثبُت أو يسقط، لكّنه سيثُب
  )٢١-١٤: ٦( من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلي البشير فصل شريف

سماوي زّالتكم                : قال الربّ  وآم ال ًضا أب م تغف    . إن غفرتم للناس زّالتهم، يغفر لكم أي روا وإن ل
إّنهم         . للناس زّالتهم، فأبوآم أيًضا ال يغفر لكم زّالتكم        الُمرائين، ف وإذا صمتم فال تكونوا ُمعّبسين آ

الوا أجرهم       : الحّق أقول لكم     . ُينكِّرون وجوههم لَيظهروا للناس صائمين     د ن إذا      . إّنهم ق َت ف ا أن أّم
ل ألب  اس صائًما، ب ئّال تظهر للن ادهْن رأسك واغسل وجهك، ل ة، صمَت، ف ذي في الُخفي يك ال

ة  ة هو يجازيك عالني ي الُخفي ذي ف وك ال سُد  . وأب ى األرض، حيث ُيف وًزا عل م آن ـزوا لك ال تكن
لكن اآنـزوا لكم آنوًزا في السماء، حيث ال         . السوس والصداء، وحيث ينقُب السارقون ويسرقون     

ه حيث يكون آن                     سارقون وال يسرقون، فإّن ُب ال اك يكون    ُيفسد سوس وال صدأ، وال ينق ـزآم هن
  .قلبكم أيًضا

  



  سيرة قّديس
  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

   التي من آورتونامارغريتاالقّديسة 
Santa Margherita da Cortona 

Sainte Margueritte de Cortona 
 

بهذه الجملة نختصر . متى امتلك المرء المحّبة الحقيقّية، فال يمكن أن يخسر شيًئا
، فقد انتقلت من اتجاه إلى اتجاه آخر معاآس، مارغريتايسة ذه القّدالذي عاشته هختبار اال

أّنها امتلكت : ولم تصل إلى هذا االنتقال إّال لسبب واحد. التي حالة النعمةمن حالة الخطيئة 
  .حّتى ساعة موتهاالمحّرك األساس لحياتها المحّبة التي آانت 

على ، وهي بلدة صغيرة تقع )Laviano(فيانو  في ال١٢٤٧ سنة مارغريتاولدت 
في ) Cortona(وآورتونا ) Montepulciano(منتصف الطريق بين مونتيبولتشيانو 

  . لقمة العيشللتحصي من الفقراء الذين يعملون في الزراعة ها وآان ذوو.إيطاليا
بعهدة صارت تربيتها ورعايتها  و،فتزّوج والدها جدا، صغيرة والدتها مارغريتافقدت 

. القهر النفسي والروحي أنواع جميعامرأة شريرة وحسودة، أذاقتها زوجة أبيها التي آانت 
ا أن وم.  بيوم الحرّية، على امتداد السنوات، في هذه األجواء، وآانت تحلممارغريتاشّبت 
فنمت عالقة غرامّية بينها وبين أحد ، الشبابلفت جمالها أنظار سّن المراهقة حّتى بلغت 
غايتها والزواج لتحقيق الثامنة عشر وراحت تنتظر بلوغ  مونتيبولتشيانو األغنياء،شّبان 

من السّن القانونّية حّتى هربت بلغت وهكذا جرت األمور، فما أن  .حالمهاأمن فارس 
وعلى الرغم ، يتزّوج منهابدون أن ، وعاشا مًعا مّدة تسع سنوات البيت، ولجأت إلى قصره

محاوالت إقناع آثيرة قامت بها، لم يتزّوج به ة ومن إنجابها طفًال، ومن من الوعود الكثير
  .ألّنها لم تكن من مستواه

والرفاهّية وارتداء الثياب الفاخرة،  بمحّبة البذخ في تلك الفترة، امتازت شخصّيتها
  .وتساعد آّل َمن طرق باب القصر مستعطًياولكّنها، في الوقت عينه، آانت تحّب الفقراء 

. التحّرر من زوجة أبيهاأسوأ مّما عاشته حّتى  آان ، أّن ما خّبأه الزمن لهذه المرأةغير
لتفّقد إحدى  الذي ذهب لعودة عشيقهاطال انتظارها ، ١٢٧٢من سنة ففي أحد األيام 

، إلى أن وإذ لم يرجع، رآضت تبحث عنه، وبدأت الشمس تميل إلى المغيب، مزارعه
 ساعدها في الكشف على آلبهوُيقال إّن  (حراش القريبةفي إحدى األه جّثة هامدة وجدت

بالشاب المقتول حّتى انتهى العزاء  وما أن .)مع آلبفي اإليقونات الجّثة، ولذلك ُتصّور 
ها مع طفللتجد نفسها بدًال من سّيدة قصر، امرأة ت أسرته إلى طردها من القصر، ردبا

  . بدون مأوى وال معيل لهما
 ّصت شعر رأسها، ووضعت حبًالقفرت أن تفعل آاالبن الضال، أمام هذا الواقع قّر

 رغب بقبولها، غير أّن زوجته عندما رأى توبتهاعادت إلى بيت والدها الذي و حول عنقها،
ذهبت إلى آورتونا حيث استأجرت لها من ملجأ، لم يبَق أمامها سوى ولّما  .رفضت بشّدة

 وقادتها إلى حيث آان ،دَتين نبيلَتين ساعدتاهاالتقت بسّيالتفتيش، هنا وهناك، بيًتا، وبعد 
 )منسك الصوامع(القّديس فرنسيس قد أّسس ديًرا في المكان المدعو إيريمو ديللي تشيّلي 

"Eremo delle Celle." بالرهبان هابدأ احتكاآو. ها الرّب طريق االرتداد والتوبةهّد لم هناو 
اعترفت للرّب ولهم الحّي، وتعّلقت بمَثبطموحهم فُشغفت الناشئين حديًثا، الفرنسيسكانّيين 

راحت تخدم الفقراء ثّم  .الرهبان مرشدين لها، واّتخذت بجميع خطايا حياتها وتابت عنها
منتبهة إليها لم تكن فضائل بذور  ًدا اآتشفت في داخلهاورويًدا روي .والمرضى في بيوتهم



كّل َمن لجاهزة لتقديم المساعدة خلّية ليكونوا  عدًدا من المتطّوعين  تجمع حولهاوبدأت. البّتة
وفق قوانين الرهبانّية الثالثة الفرنسيسكانّية تعيش  ثّم تحّولت المجموعة إلى جماعة .يلتمس

، وبعدها أخوّية )Poverelle( اسم أخوّية الفقيرات مارغريتاللعلمانّيين، وأطلقت عليها 
حّرآت و). Confraternita di Nostra Signora della Misericordia(سّيدة الرحمة للسّيدات 

 مبالغ طائلة من المال بين يديهانبيلة والغنّية، فوضعوا األسر الهذه البادرة مشاعر بعض 
مستشفى "، أطلقت عليه اسم  في آورتونااستطاعت من خاللها تأسيس أّول مستشفى

   .أخوّيتهادت بإدارتها إلى ه وع."الرحمة
لوضع أعضاؤها  عى، ويسعندما تستدعي الحاجةالشوراع  إلى وآانت الجماعة تنـزل

  .السالم في النفوس خالل األزمات السياسّية
ى إحدوجدتها ب في صومعة ،التوبة والصالةمسيرة  مارغريتاآملت أفي غضون ذلك 

 في راحت تمضي معظم وقتهاو، بالقرب من آنيسة القّديس فرنسيسهضاب آورتونا 
، ثّم تعود إلى العمل  فرنسيس، وتنام على لوح خشبي على غرار القّديساالختالء والصالة

   .مع الفقراء والمحتاجين
قّداس، أثناء الخلت إلى الكنيسة دوبهذه النوايا والخطى الثابتة، ذهبت إلى بلدتها الفيانو 

  .خطايا شبابها وبقّصة اهتدائها، وطلبت منهم المغفرةبوأخبرت الجميع 
عمرها  فأمضت ما تبّقى من دخل الرهبانّية الفرنسيسكانّية، أّما هيوعندما شّب ابنها، 

 .ّرة من جّراء تقّشفاتهاوُأصيبت باألمراض واألوجاع الُم، مصّلية وصائمةفي صومعتها 
ورقدت بالرّب في الثاني والعشرين من .  يعتبرونها قّديسة١٢٨٨منذ سنة وآان الناس 

  .عن عمر لم يناهز الخمسين ١٢٩٧شباط سنة 
شفيعة مدينة آورتونا وأصبحت . ١٧٢٨أعلنها البابا بنديكتوس الثالث عشر قّديسة سنة 

 .حيث ال تزال األجيال تكّرم ضريحها
 
 


