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  مقّدمة
  لما آانت األنظمة والقوانين قد ُوضعت من أجل خير اإلنسان،

عنه إراحة اإلنسان والتخفيف إجل من وبما أّن هذه األنظمة والقوانين قد ُوضعت 
  جبات، ما يجب له من حقوق، وما تجب عليه من وامعرفة علىومساعدته 
  ُتريح الذي يخدم والذي ُيخدم في الوقت عينه،إلى آون هذه األنظمة ونظًرا 

  
الرعوّية والروحّية في القيام بواجباتنا لرعّيتنا، رغبة مّنا هذا النظام قد وضعنا 

ُيّتبع، وهو نظام للخدمة أّن ورغبة مّنا أيًضا بأن يعرف المؤمنون على أآمل وجه، 
بشكل خاّص حاجاتهم، وُيسهم في  وُيراعي ها وقوانين على أنظمة الكنيسةمستند

  .إراحتهم
  

   وروحانّيتها الخدمةمبدأ ،أّوًال
، أطردوا أشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طّهروا البرص: "قال الرّب -١

  .)٨: ١٠مّتى ( "مّجاًنا أخذتم، مّجاًنا أعطوا الشياطين،
   :واجب والضمير فإّن من واجب آاهن الرعّية، بحكم الوبناًء عليه،

وأن يزورهم في  ُيقّدم لهم األسرار المقّدسة، أن ُيصلي ألجل شفاء المرضى، وأن
  .سحة األخيرة المدنفين على الموتوأن يمسح بزيت المبيتهم، 

أن ُيصّلي لألطفال الذين يأتي بهم ذووهم ألّول مرة إلى الكنيسة آما يجب عليه 
  تهم،دمن بعد وال

أن ُيسهم إّال إذا رغب أحد من المؤمنين مات الروحّية مّجاًنا، ُيقّدم هذه الخدوإّنه 
وُيحّول تقدمته، يستطيع الكاهن قبول عندئذ لمساعدة الفقراء، أو بتقدمة بمبلغ 

  .بهذا الشأنالتقدمة إلى اللجنة االجتماعّية التي تهتّم 
أو مودّية،  معشهادة: ، آإعطائه مّجاًناالقانونّيةالخدمات ُيقّدم آاهن الرعّية  -٢

 وبالتالي ال يفرض على األوراق الخاّصة بالزواج،أو شهادة زواج، أو شهادة وفاة، 
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 أحد من المؤمنين أن إّال إذا رغب .هذه الخدماتمالّي لقاء دفع أّي رسم المؤمنين 
عندئذ يستطيع الكاهن قبول لمساعدة الفقراء، أو ُيسهم بمبلغ أو بتقدمة للكنيسة 

 ت وفي حال آان.لتقدمة إلى اللجنة االجتماعّية التي تهتّم بهذا الشأنتقدمته، وُيحّول ا
  .بقيمة المبلغ المقّدمُيعطيه إيصاًال التقدمة للكنيسة 

  
   رعّيتهمخادمالكاهن واجبات المؤمنين تجاه ثانًيا، 

  .)١٠: ١٠مّتى  ("إّن العامل مستحّق أجرته: "قال الرّب
 يحتاج إلى مقّومات الحياة اليومّية ليعيش عّيةالكاهن خادم الرأّن مّما ال شّك فيه 

، ولذلك وضعت ليستعطي، أو يمّد يده ، وال يقع تحت عبء الديونحياة آريمة
هبات أو تقادم مالّية من على وسمحت أيًضا أن يحصل مرّتًبا شهريا له، الكنيسة 

  .واالآتفاءالعيش على تساعده المؤمنين، 
  :نين إلى ما يلينلفت أنظار المؤموبناًء عليه، 

من نوع نوايا القداديس، ، شخصيا هبة ُتقّدم إليهأّي ، يقبل الكاهن خادم الرعّية -١
   .)في األربعين والسنة، وسواها(والجّنازات 

فهذا على تقديم أّي شيء، آان فقيًرا وغير قادر في حال أّن أحد المؤمنين  -٢
أجل الكاهن خادم الرعّية ومن بحكم الواجب والضمير أن ُيصّلي من ملزم المؤمن 

 .أجل الرعّية ونمّوها وازدهارها
  واجبات المؤمنين تجاه آنيستهم ورعّيتهمثالًثا، 

موجودة ألجل خدمة  يتها المجاورة،نالرعّية وأبليس خافًيا على أحد، أّن آنيسة 
، وترميمها، السهر عليها وصيانتهاآكّل بيت، تحتاج إلى ، ولكّنها، المؤمنين
  .والهاتف وسواهافواتير الكهرباء والماء ودفع ما يجب عليه من ها، وتوسيع

  .ا ويرّتبها ويسهر عليه تحتاج إلى َمن ينّظفهوقاعاتهاوال شّك في أّن بناء الكنيسة 
 العالمي، يجب أن تواآب التطّور التقنّيالرعّية  أّن ، يعرف الجميع،وآذلك

  .اوالهواتف النّقالة، وسواهوعصر المعلوماتّية، 
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  .ُحسن إدارة وترشيد لإلنفاقيتطّلب وجميع ذلك 
يتها، وُيديرون نعلى الكنيسة وأبألجل هذا آان وآالء الكنيسة الذين يسهرون 

  .عليها، ويمنعون أّي تعدٍّ عليهاوُيحافظون ، األوقاف
  :وّمما يجب على المؤمنين أن يعرفوا

ُتوضع في الصواني، هبات المؤمنين التي  هولكنيسة إّن المدخول األّولي ل -١
  .صناديق التقادموفي 
 في العمادات واألعراس التي تقّدم مساهماتالهي إّن المدخول الثاني للكنيسة  -٢

 يوم ُتقّدم راحة لنفوس المتوّفينوتدخل في إطارها بدالت األآاليل التي ، والجنانيز
  .الدفن
  .للكنيسةهبات خاّصة  بالتبّرعات التي ُتقّدم من المؤمنين دخول الثالث هوموال -٣
ال وهذا األمر . إيجارات، وُتستثمرُتحّصل األوقاف التي والمدخول الرابع هو  -٤

 . وترميمهلصيانة الوقف التي ال تكاد تكفي ينطبق على رعّيتنا المحدودة األوقاف
وآرماء، بعد يكونوا أسخياء ، أن ألجل ذلك، ُتعّول الكنيسة على المؤمنين آثيًرا

آهبات أو  فما ُيقّدمونههي لخدمتهم، وبالتالي  هذه الكنيسة وأبنيتها أن عرفوا أّن
  .عليهموأخيًرا ويعود نفعه أّوًال  مساهمات أو تبّرعات، إّنما هو أساسّي

  
  رابًعا، النظام الخاّص بتقدمة الذبيحة من أجل األحياء واألموات

 الذبيحة اإللهّية ةمبإمكان أّي مؤمن أو مؤمنة، أن يطلب من آاهن الرعّية تقد -١
ويحّق له بهذا الطلب على . مواتهأوآذلك من أجل ... من أجله أو من أجل أسرته الخ

عيد الميالد وثاني يوم له، وعيد رأس  :امتداد أيام السنة، ما عدا االستثناءات التالية
من أحد الشعانين إلى األحد عيد البشارة، ، )الغطاس(السنة، عيد الظهور اإللهي 

في هذه .  ضمًنا، عيد التجّلي، عيد رقاد السّيدة، عيد ارتفاع الصليب المقّدسالجديد
ال يمكن تقديم الذبيحة اإللهّية على نّية خاّصة وذلك ألّنها ُتقّدم على نّية شعب األعياد 
  .األحياء واألموات: اهللا بأسره
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 ي الموتى في سبتال يحّق ألحد أن يخّصص لذاته أو ألحد أمواته تذآاَر -٢
يذآر الكاهن ين التذآاَرين ففي هَذ. سبت السابق لعيد العنصرةمرفع الجبن، وال

يذآرهم اهم، تيمكن للمؤمنين أن يضعوا لوائح بأسماء موجميع الموتى، وبالتالي 
  .الكاهن علًنا أو سرا مع جميع الموتى المؤمنين

. ى نّية واحدةإّنه وجرًيا على عادة الكنيسة، ال يمكن تقدمة الذبيحة إّال عل -٣
. ستمّر رعّيتنا على العادة األساسّيةا يحصل أحياًنا في بعض الرعايا، توخالًفا لِم

كاهن آخرين في الذبيحة اإللهّية ن أن يذآر الوفي حال الضرورة القصوى، يمك
  .بدون جهر األسماء

ممنوع منًعا من ِقَبل المؤمنين القّداس الخاّص طلب إّنه وعلى الرغم من أّن  -٤
باتا من حيث المبدأ، إذ القّداس هو لجميع المؤمنين، إّال أّن اتساع رقعة الرعّية، 

االبتعاد قد فرضا نفسيهما واقعيا، ولكّننا نحّث المؤمنين على وزيادة عدد المؤمنين 
روحّية  آشرآة القّداسالبعيدة عن روحانّية قدر المستطاع عن مثل هذه العادات 

  .لكّل أبناء الرعّية
  

  ي العمادخامًسا، النظام الخاّص بمنح سرَّ
التأّخر بمنح نحّث المؤمنين على عدم عمًال بتعاليم الكنيسة واآلباء القّديسين،  -١

  .مواهب الروحّية والخالصّيةعم والا يمنحهم من الِنهذا السّر ألوالدهم، وذلك لِم
 ٢٤أي (ن عيد الميالد بارمو: يمنع منًعا باتا منح سّر العماد في األيام التالية -٢

وبارمون عيد الظهور اإللهّي . وذلك ألّنه يوم صوم وقطاعة) آانون األّول
 من أحد الشعانين إلى يوم األحد .ألّنه صوم وقطاعة)  آانون الثاني٥أي . الغطاس(

  .إّال في حاالت استثنائّية جدا. الجديد
 يوم السبت العظيم بعد قّداس ليد القديم، ُيمنح سّر العماد إّنه وجرًيا على التق-٣

وال ُتضاء . ال يتّم الطواف في العماد: رّش الغار، ولكن ضمن الشروط التالية
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 في قّداس الهجمة يوم أحد لكي يشتركالشموع، وال ُيعطى المعّمد القربان المقّدس، 
  .القيامة

  
  سادًسا، في تكريس البيوت

 تكريس بيته أو سّيارته أو أيا لكّل مؤمن الحّق في أن يطلب من آاهن الرعّية -١
  .من األدوات التي يستعملها للخير، أو إيقونة يريد أن يضعها في منـزله

ن يرغبون إّنه وألن قد جرت العادة في رعّيتنا أن يتّم تسجيل أسماء َم -٢
بتكريس بيوتهم لمناسبة عيد الظهور اإللهّي، إّال أّننا نحّث هؤالء وجميع المؤمنين 

يستطيعون تكريس بيوتهم في أّي يوم بهذا الموسم وحسب، بل لتقّيد على عدم ا
  .يرغبون

  
  سّر الزواج المقّدسسابًعا، في 

تكون خيًرا مسيحّية ملتزمة سر الزواج سّر مقّدس هو الحجر األساس لبناء ُأ -١
طالبي للوطن والكنيسة، وقد سعت آنيستنا، منذ مّدة غير قصيرة، على تنشئة 

تحّث طالبي تقام في المطرانّية، وبالتالي فإّن رعّيتنا " رة تحضيرّيةدو"الزواج عبر 
  .الزواج على االلتزام بمثل هذه الدورات لخيرهم المستقبلي

منع منًعا وُيبما أّن الزواج سّر مقّدس، فيجب االحتفال به داخل بناء الكنيسة،  -٢
  .ةالعالمّيفي الحدائق والمنتزهات واألماآن باتا االحتفال به 

يوازي بهيبته أّن االحتفال بسّر الزواج بشّدة إلى يجب على المؤمنين التنّبه  -٣
غير مسموح الدخول إلى الكنيسة إّال بثياب االحتفال الذبيحة اإللهّية، وبالتالي 

في آّل مكان، التحّلي بالحمشة  آما إّننا نحّث جميع المؤمنين على .محتشمة والئقة
  .ألجل ُحسن صون آرامة اإلنسانوذلك 
 ٢٤أي (بارمون عيد الميالد : يمنع منًعا باتا منح سّر الزواج في األيام التالية -٤

وبارمون عيد الظهور اإللهّي . وذلك ألّنه يوم صوم وقطاعة) آانون األّول
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من بدء الصوم األربعين الكبير . ألّنه صوم وقطاعة)  آانون الثاني٥أي . الغطاس(
ي حاالت استثنائّية جدا يأذن بها راعي األبرشّية إّال ف.  يوم األحد الجديدإلى

  .شخصيا
  

  ثامًنا، في سّر مسحة المرضى
 للحياة وليست للموت، وبالتالي نحّث هي إّن مفاعيل سّر مسحة المرضى -١

مرضاهم، وخاّصة المنازعين منهم، من ِنَعم حرمان على عدم  جميع المؤمنين
  .ا السّر الخالصّيةومفاعيل هذ

  
  الوفاةتاسًعا، في 

م على اإلنسان، وال يزال ُيسّبب همن المسائل العصّية الفال يزال الموت  -١
ألحد أقاربهم أو أصدقائهم أو معارفهم، ولكّننا  عند خسارتهم للمؤمنينحزًنا آبيًرا 

  .َمن يفقدون والصالة من أجل ندعوهم إلى التمّسك باإليمان والرجاء
تنتقل أسرة المتوّفى إلى صالون أن د جرت العادة، منذ سنوات غير قليلة، لق -٢

 .على األسرة المحزونةالراحة بوهذا يعود  لتقّبل التعازي قبل الدفن وبعده،الكنيسة 
من األفضل إنهاء ع من سوء الفهم، نو تجّنب أّي رغبتنا في ولكّننا، ونظًرا إلى

  .الصالونإعداد مراسيم الوفاة قبل المجيء إلى 
" شرآة دفن الموتى" بحرص شديد إلى عدم الخلط بين ننّبه المؤمنين -٣

أن يعرف ، يجب وبالتالي. والكنيسة، فال يوجد أّي ارتباط بين هَذين االثنين
مواعيد الصالون، أن ُتقّرر ساعة الدفن، وال ال يحّق لشرآة الدفن : المؤمنون ما يلي

  .اهن الرعّية والحصول على موافقتهوال عدد الكهنة، بدون الرجوع إلى آ
  . ال ُينعى راعي األبرشّية إلى الدفن إّال من ِقَبل آاهن الرعّية حصريا-٤
حالة موت من خارج الرعّية قبل إعالم آاهن أّي  قبول  ُيحّظر وُيمنع منًعا باتا-٥

  .رعّية المتوّفي وحصول آاهن رعّيتنا على إذن منه
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ا باتا نقل أّي متوّفي من رعّيتنا للصالة عليه وتجنيزه  آما ُيحّظر وُيمنع منًع-٦
  . من آاهن رعّيتناة أخرى، بدون الحصول على إذن صريحودفنه في رعّي

مسقط رأسه، إّما للصالة عليه وّفى عندها إلى تتنقل الميحّق ألّي أسرة أن  -٧
  .شرط أن تحصل على موافقة آاهن رعّيتناهناك، أو لدفنه، 

رافق جثمانه من  للصالة على الميت، وأن ُيآاهن الرعّية أن يذهبمن واجب  -٨
وفي حال . إلى الكنيسة، ومن بعد صالة الجنازة إلى المدافنيكون موضوًعا حيث 

  .القول لكاهن آخرتكليف يمكنه وجود أّي انشغال لديه، 
ّية تحت تأثير من الكنيسة المارون( ولئن آانت قد جرت العادة في رعّيتنا، هإّن -٩

 بأن ُيحتفل بالذبيحة اإللهّية فور وصول ،)التي بدورها تأثّرت بالكنيسة الالتينّية
 مع الهوت آنيستنا ال تنسجمهذه العادة الجثمان إلى الكنيسة أو إلى صالونها، إّال أّن 

وهو أمر تندرج ضمن إطار القّداس الخاّص أضف إلى ذلك أّنها . جملة وتفصيًال
 ولذلك فإّن رعّيتنا ُتقّدم الذبيحة إإللهّية راحة لنفس .ا تامامرفوض من الكنيسة رفًض

  .الوفاة مباشرةالمتوّفى في السبت الذي يلي 
، إّال في حضور راعي يحتفل آاهن الرعّية بصالة الجنازة شخصيا -١٠

  . لينوب عنه بغيابه أو بحضورهتفويض آاهن آخر هيمكنو. األبرشّية
األولوّية ، بحكم العرف والتقليد،  بزوق مكايلومطلكاهن رعّية القّديس ض -١١
  . وُيستثنى عن ذلك وجود راعي األبرشّية.صالة جنائزّيةكّل بقراءة اإلنجيل  في

من احة لنفس المتوّفى محجوز الذي ُتقيمه الرعّية رفي حال آان القّداس  -١٢
  .ُيصار إلى دمج النّيَتينِقَبل نّية أخرى، 

وهو إقامة األربعين عن نفس تنا على التقليد القديم ال تزال تحافظ رعّي -١٣
  . وال ُتحّبذ فكرة دمج األسبوع باألربعين نهائياالمتوّفى،
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  في التقادم للكنيسة: عاشًرا
مبدأ واجبات المؤمنين تجاه مع وبالتوفيق إّنه وحفاًظا على مبدأ مّجانّية الخدمة، 

حياة الرعّية، جميع تفاصيل  على إطالع المؤمنين وألجل .آنيستهم وخادم رعّيتهم
  :ُنعلمهم بما يلي

نات التي في الباحة قف حسابات الكنيسة على لوحة اإلعاليعرض وآالء الو -١
  .ليتسّنى لجميع المؤمنين االطالع عليها

 هو من تقادم المؤمنينإلى الكنيسة الوارد ُننّبه المؤمنين إلى أّن المدخول  -٢
العمادات ، تقادم بدالت األآاليلاديق النذورات، صواني القداديس، صن: التالي

 تكفي لسّد الواها، الهبات والتبّرعات الخاّصة، وتكاد هذه آّلها وسواألعراس 
حاجات الكنيسة من معاشات لموّظفيها، ودفع لفواتير الماء والكهرباء والهاتف 

  .واشتراك الموّلد والتنظيفات والصيانة
لة في الكنيسة صندوقها الخاّص المنفصل عن لكّل لجنة من اللجان العام -٣

  .، وهو تحت مراقبة وإشراف وآالء الوقفصندوق الكنيسة
  بناًء على جميع ما تقّدم، نوضح

 إّن الكنيسة تدفع في العمادات واألعراس والجنازات، أجرة مواقف السّيارات، -أ
  .لّصة بكّل احتفااونسّقت مع أصحاب الموقف التكاليف الخوهي قد سبقت 

يوضع إلى األفراد، بل  للمرّتل أو إلى الجوقة، ال يذهب إّن المدخول الوارد -ب
 تذة تعليم الموسيقى وشراء الكتبآأجور ألساداخل صندوق الجوقة، ليعود وُينفق 

  .ترانيم جواقات خارج الرعّية وسواهاالخاّصة بها، والمشارآة في 
وهو الذي رمزيا،  للقندلفت  لّما آان المعاش الشهرّي الذي تمنحه الرعّية-ج

 ببدل يكون تعبيًرا عن التكّرم عليهلياقة المؤمنين فمن يعمل ويسهر على الكنيسة، 
  .معاشهشكرهم ومساهمة في 
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وبذل والتعمير  ءطموحات الكنيسة في البناوال يجب على المؤمنين أن ينسوا  -د
ًرا، وجميع هذا يستلزم جميع الجهود ألجل خير أبناء الرعّية صغاًرا وشّباًنا وآبا

  .إنفاًقا آبيًرا
 جدوًال  للمؤمنيننضع ،وبما أّننا ال نرغب في إحراجهم، بناًء على جميع ما تقّدم

، أسرة وحالتها المعيشّيةمن مساهمات وتقادم، مع مراعاة آّل  بالمتوّجبات عليهم
  .وبالتساوي بين الجميع

  في العمادات* 
آحّد أدنى، ونترك للمؤمنين آاهن الرعّية وللكنيسة   ليرة لينانّية١٠٠٫٠٠٠

  .ة الضميرأريحّي
  .ة الضميرللقندلفت، ونترك للمؤمنين أريحّي   ليرة لبنانّية٢٥٫٠٠٠
  .موقف السيارات   ليرة لبنانّية١٠٫٠٠٠

  
  في الزواجات* 

آحّد أدنى، ونترك للمؤمنين وآاهن الرعّية للكنيسة   ليرة لينانّية٢٥٠٫٠٠٠
  .ة الضميرأريحّي

  .ة الضميرللقندلفت، ونترك للمؤمنين أريحّي   ليرة لبنانّية٥٠٫٠٠٠
  .موقف السيارات   ليرة لبنانّية٤٠٫٠٠٠
  .ة الضميرونترك للمؤمنين أريحّي. للمرّتل   ليرة لبنانّية٥٠٫٠٠٠
  .ة الضميرونترك للمؤمنين أريحّي. تنظفيات   ليرة لبنانّية٣٥٫٠٠٠

  :، ُيضاف ما يلية الكنيسة أو صالونهاوفي حال وجود حفل آوآتيل في باح
  .ة الضميرللصالون أو الباحة، ونترك للمؤمنين أريحّي  ليرة لينانّية١٥٠٫٠٠٠
  .موقف السيارات   ليرة لبنانّية٧٥٫٠٠٠
  .ة الضميرونترك للمؤمنين أريحّي. تنظفيات   ليرة لبنانّية٧٠٫٠٠٠
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  :طلب الجوقة للترتيلفي حال 
  .ة الضميرللجوقة، ونترك للمؤمنين أريحّي  ليرة لينانّية١٠٠٫٠٠٠

  في الدفن* 
  : للمؤمنين مّجاًنا ما يليرعّيةُتقّدم ال

  .الصالون طيلة فترة العزاء ومستلزماته -
  .الكنيسة -
  

  :وعليهم أن ُيسهموا بما يلي
  .ة الضمير، ونترك للمؤمنين أريحّيلكاهن الرعّية  ليرة لينانّية١٠٠٫٠٠٠
  .ة الضميرللقندلفت، ونترك للمؤمنين أريحّي  ّية ليرة لبنان٥٠٫٠٠٠
  .موقف السيارات، عن آّل يوم تعزية   ليرة لبنانّية٢٥٫٠٠٠
  .ة الضميرونترك للمؤمنين أريحّي. تنظفيات  ليرة لبنانّية١٠٠٫٠٠٠
  .ة الضميرونترك للمؤمنين أريحّي. لتنظيف المدفن   ليرة لبنانّية٥٠٫٠٠٠

  
  بعين خارًجا عن موعد قّداس الرعّيةفي الجّناز الخاّص باألر

  .ة الضمير، ونترك للمؤمنين أريحّيلكاهن الرعّية   ليرة لينانّية٧٥٫٠٠٠
  .ة الضميرللقندلفت، ونترك للمؤمنين أريحّي   ليرة لبنانّية٥٠٫٠٠٠
  .موقف السيارات   ليرة لبنانّية٢٥٫٠٠٠
  .لضميرة اونترك للمؤمنين أريحّي. للجوقة  ليرة لبنانّية١٠٠٫٠٠٠

  :، ُتضاف"لقمة الرحمة"حجز للصالون من أجل وفي حال وجود 
  .للصالون، ونترك للمؤمنين أريحية الضمير  ليرة لينانّية١٥٠٫٠٠٠
  .تنظيفات   ليرة لبنانّية٣٥٫٠٠٠

  
  الكاهن والوآالء وجميع اللجانآّل من  التزامفي : حادي عشر
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املين فيها بالحفاظ على أثاثها من يلتزم آاهن الرعّية ووآالءها وجميع اللجان الع
وتخفيف جميع ، وبالمساهمة في صيانتها ونظافتها، وتطوير بنيانهاالتلف والضياع، 
 .أسباب الهدر فيها


