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  )المناولة االحتفالّية(برنامج تجديد وعود المعمودّية
 ٢٠١٠لسنة  زوق مكايل – في رعّية القّديس جاورجيوس

  
  "تجديد وعود المعمودّية"فريق عمل : أّوًال

رينه صافي، غرتسيّال عوده، ماري آلود عبد : يتأّلف من السّيدات والسادة
  .وس جّبورالكريم، موريس صافي، فرنسيس فرنسيس، الخوري مكاري

  االجتماع مع األهل: ثانًيا
 في  بعد الظهر الساعة الخامسة٢٠١٠ آانون الثاني ٢٩ الواقع فيه يوم الجمعة
  .صالون الكنيسة

  برنامج تحضير األطفال: الًثثا
، ضمن المواعيد  بعد الظهر٥٫٣٠ وحّتى ٤٫٠٠أيام الجمعة من الساعة 

  :التالية
   شباط٥
  

  آذار ٥   شباط٢٦   شباط١٩   شباط١٢

   آذار٢٦   آذار١٩   آذار١٢
  تسليم األثواب

   نيسان١٠السبت 
الساعة (تصوير 
  ) صباًحا١٠٫٠٠

   نيسان ١٦

  نيسان٢٣
  

 نيسان ٣٠
اعترافات 
  األوالد

      

 ١ الواقع فيه سبتاالحتفال بتجديد مواعيد المعمودّية سيكون يوم ال: ارابًع
  . الساعة الحادية عشر قبل الظهر٢٠١٠أيار 

  اتــمالحظ
  .صباح يوم االحتفاليجب حضور األوالد على الساعة العاشرة * 
  .الرجاء ارتداء ثياب بيضاء تحت ثوب المناولة االحتفالّية* 
  .ُتعاد األثواب بعد أسبوع من انتهاء االحتفال بتجديد وعود المعمودّية* 

  الموضوع العام لهذه السنة: خامًسا
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   "آلمة اهللا"
  ــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالــــــــــــــــــ

  الكتاب المقّدس
  
  
  
  
  
  

  الةـــالرس  :اسادًس
  )١٥-٩: ٤(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 

فإّنا لهذا نتعب ونعيَّر، ألّنا . يا ولدي تيموثاوس، صادٌق القول وجديٌر بكّل قبول
أوِص بهذا . نا اهللا الحّي، الذي هو مخّلص جميع الناس، وال سّيما المؤمنينرجو

ًال للمؤمنين في الكالم، في التصّرف، في ال َيستِهْن أحٌد بفتّوتَك، بل آن مثا. وَعلِّم به
إلى حين مجيئي، واِظب على المطالعة . المحّبة، في الروح، في اإليمان، في الَعفاف

ال ُتهمِل الموهبة التي فيَك، التي ُأوتيَتها بنبّوة، في وضع أيدي . والوعظ والتعليم
  . آّل شيءتأّمل في هذه واستمّر عليها، ليكون تقّدمَك ظاهًرا في. الكهنة

  اإلنجيل  :سابًعا
  )١٥-٥: ٨(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 

وفيما هو يزرع، سقط . خرج الزارُع ليزرع زرعه: قال الرّب هذا المثل
وسقط البعض على . بعض الزرع على الطريق، فُوِطئ وأآلته طيور السماء

 وسقط البعض بين الشوك، فنبت .الصخر، فلّما نبت يِبس ألّنه لم تكن له رطوبة
ة ئوسقط البعض في األرض الجّيدة، فلّما نبت أثمر ما. الشوك معه فخنقه

أنتم قد ُأعطيتم : ما عسى أن يكون هذا المثل؟ فقال: فسأله تالميذه قائلين. ضعف
معرفة أسرار ملكوت اهللا، وأّما الباقون فبأمثال، لكي ال ينظروا وهم ناظرون، 

والذين على . الزرع هو آلمة اهللا: وهذا هو المثل.  سامعونوال يفهموا وهم
الطريق هم الذين يسمعون، ثّم يأتي إبليس وينـزع الكلمة من قلوبهم لئّال يؤمنوا 
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والذين على الصخر هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح، فهؤالء . فيخلصوا
والذي سقط في . ليس لهم أصل، فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتّدون

الشوك، هم الذين يسمعون، ثّم يذهبون فيختنقون بهموم الحياة وغناها وملّذاتها، 
وأّما الذي سقط في األرض الجّيدة، فهم الذين يسمعون الكلمة . فال يأتون بثمر

من له : ولّما قال هذا صرخ. فيحفظونها في قلب جّيد وصالح، وُيثمرون بالصبر
 .ُأذنان للسماع فليسمع


