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الرسل ( 29حزيران)
القديسين الرسولين بطرس وبولس
عيد
وهامتَي ُّ
َ
َ
عامودي الكنيسة َ
ميالد النبي الكريم والسابق المجيد يوحنا المعمدان ( 24حزيران)

الجدد للكنيسة
األب رغيد عزيز كني ورفاقه الثالثة الشهداء على طريق الطوباويين ُ
الكلدانيَّة.

األحد  28حزيران 2020
الخامس من الرسل
عدد 2020/5

تذكار شيرين المكرسة الشهيدة ( 26حزيران)

تذكار العذراء مريم أ ُّم المعونة الدائمة ( 27حزيران)

بارخمار
قراءة من رسالة بولس الرسول ألاولى إلى أهل كورنتس (  1كور  )5-1 / 14يقو ُل يا إخوة
ُ
ّ
ً
َّ
ُ
ُّ َّ
ّ َّ
َّ
لسان ال ُيكل ُم
أطلبوا املحبة .ولكن ارغبوا أيضا في املواهبِ الروحية وال سيما في النبوة ؛ فإن الذي يِنطق ب ٍ
َّ ُ ّ َّ
ُ
أحد يِ ُ
فهم ُِه ،بل في ّ
نيان
الروح ينط ُق بأسرارّ .أما الذي يت ِ
الناس بل هللا .إذ ما من ٍ
نبأ فيكلم الناس كالم ب ٍ
ً
ُ
ُ
وموعظة وتعزية .الناط ُق بلسان إنما يبني نفسهّ ،أما امل ّ
تنبئ فيبني الكنيسة .أو ُّد لكم جميعا أن تنطقوا
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ّ
َّ
ُ
بألسنة بيد أني ِأوث ُر أن َّ
بألسنة ،ما لم ُيترجم فتنال الكنيسة
ٍِ
نتبأ أعظ ُم م َِّمن ينطق
تتنبأوا ،ألن الذي يِ ِ
ٍ
ً
ُ
النعمة والسالم مع جميعكم
ُبنيانا.

إنجيل ربنا يسوع املسيح بحسب القديس متى (مت * )19-13 / 16

ُ
ً
ّ
َّ
ُ
ُّ
قائال " :من ُ
َّ
ابن البشر في نظر الناس؟" قالوا:
فيليبس ،سأل تالميذ ُه
قيصرية
يسوع إلى ضواحي
وملا انتهى
وغيرهمّ ،إنه إرميا أو ٌ
وغيرهم ّإنه ّ
إيليا؛ ُ
"بعضهم يقولِّ ،إنه يوحنا املعمدان؛ ُ
واحد من ألانبياء " ،فقال لهم
ُ
ُ
ُ
املسيح ُ
ُ
معان ُب ُ
يسوع
ابن هللا الح ّي !" أجاب
طرس وقال " :أنت
يسوع " :في نظركم أِنتم من أنا ؟" أجاب س
َّ
ّ
ُ
حم َّ
الل ُ
والد ُم أعلنا لك هذا ،بل أبي الذي في
وقال له " :طوبى لك يا سمعان ابن يونا ،فإن ُه ليس
ُ
َّ
السماوات  .وأنا أقو ُل لكِ ،أنت ص ٌ
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
خر وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي
ً
ُ
ُّ
ُ
ُ
وس ُِأعطيك مفاتيح ملكوت ّ
مربوطا في َّ
ألار يكون
السماوات ،وما تِحل ُه
السما ِوات ،فك ُّل ما تربط ُه على ِ
ً
ُ
ً
حلوال في ّ
واملجد هلل دائما
السماوات "
نم
على ألار يكو ِ
مالحظة  :لقد استبدلنا انجيل هذا األحد بسبب اإلحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس فيه
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ّ
التقوية الجميلة في عيد القديسين بطرس وبولس
من تقاليدنا

ُ
مع حلول عيد القديسين ّ
الرسولين بطرس وبولس تنتهي قطاعة
ً
الرسل التي ن ُ
ّ
ُّ
املسيحية والتي اعتاد
جد لها ذكرا في أقدم املراجع
ّ
املسيحيون أن يبدأوها في إلاثنين الذي يلي ألاحد ّ
ألاول بعد العنصرة،
ً
استعدادا ملوسم هامتي ُّ
الرسل.
أو ذلك الذي يأتي بعد خميس الجسد

====================================
ُّ
تأمل بعنوان :
كيف ُّ
نحب املسيح أكثر من ُّ
الرسل ؟
للقديس يوحنا الذهبي الفم
سلوكهم ،ولن نكون أدنى منهم ّ
فلنمتثل ُّ
بأي ش يء .في
بالر ُسل في ُ ِ
ً
الواقع ُهم لم ُيصبحوا ُر ُسال نتيجة معجزاتهم ،بل بفضل قداسة
حياتهم .فمن ُهنا ُيعر ُف تلميذ َّ
الرب يسوع املسيح .لقد أعطانا
الرب بنفسه هذه العالمة ُبك ّل وضوح :فعندما أ اد أن ُي ّ
ّ
حدد
ر
صورة تالميذه وأن يكشف عن العالمة التي ُت ّ
ميز ُر ُسلِ ُه قال:
ُ
ً
جميعا ّأنكم تالميذي" ّ
" بهذه العالمة يعرف ّالناس
أي عالمة؟
ً ً
إذا ،ما تلك العالمة ؟
صنع املعجزات؟ قيامة املوتى؟ ال ،إطالقا ِ .
ً
ً ّ
"إذا َّ
بعضا عرف ّالن ُ
اس جميعا أنكم تالميذي "
أحب بعضكم
َّ ً
ُّ
فاملحبة إذا كمال
الحب ليس معجزة بل هو عِمِل " :
(يو . )35 :13
ً
ُ
َّ
ُّ
الحب في داخلكم
الشريعة " (رو  ... )10 : 13إذا فليكن
ُ
الر ُسل ،وحتى معهم في َّ
الصف َّ
صبحون من بين ُّ
ألاول ُ .أتريدون
فت ُِ
ِ
ً
ّ
ّ
الرب يسوع
يتوجه
دليال آخر على هذا التعليم ؟ الحظوا كيف
مما ُي ّ
املسيح إلى بطرس " :يا سمعان ابن يونا ُأت ّ
حبني
حبني أكثر ّ ِ

هؤالء؟ (".يوحنا )15 :21

ما من ش يء يجعلنا نحصل على ملكوت ّ
السماوات سوى أن ُن َّ
حب
ّ
ّ
ّ
لنحبه
يستحق .....ماذا يمكننا أن نعمل
الرب يسوع املسيح كما
الرسل ؟ أصغوا إلى ّ
أكثر من ُّ
الرب يسوع املسيح الذي يجب أن
نحبه " :إن ُكنت ّ
ّ
تحبني أكثر من هؤالء إرع خرافي ( ...".يو )17: 21
الحماس والتعاطف والعناية هي أعمال ال آيات.
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ّ
الكلدانية
الليترجيا

ُ
تذكار العذراء مريم ِأ ّم املعونة الدئمة

ّ
ً
يا ُأ َّم املعونة الدائمةَّ ،
إن قلبي يتدف ُق ثقة بك
ٌ
من أجل اسمك العِذب .هاءنذا واقف أمامك،
ُ
ُ
أحتاج إليه في حياتي وفي
أِبسط جميع ما
ً
ّ
الوالدية في جميع
مماتيُ ،مستدعيا مساعدتك
إلي من أعالي َّ
أنواع شقائي .فأِصغي َّ
السماء
ُ
وه ُّلمي إلى معونتي َّأيتها ألا ُّم َّ
الرحومة مريم .
كوني ممدوحة ،كوني محبوبة ،كوني موضوع
إلاستغاثة ،كوني إلى ألابد مباركة يا سيدة
املعونة الدائمة .آمين.

=======================

ّ
الكلدانية وأعياد القديسين
الليترجيا
تذكار "شيرين" ّ
املكرسة الشهيدة
شيرين ومعنى اسمها "الحلوة" عاشت في القرن
ُ
السادس ميالدي ،لم تكن راهبة بل إمرأة عادية.
ُّ ً
ُ ً
وتكرس ِا هلل .كتب سيرتها
كانت حياتها في العالم نسك ِا
الراهب مرتيريوس سعدونا وجاء فيهاُ :ولدت
القديسة "شيرين" عام  525م في شمال العراق في
ّ
مسيحية
منطقة بيت نوهادرا في كنف عائلة
ّ
اليومية والذهاب
بسيطة .كانت مواظبة على الصالة
ّ
إلى الكنيسة وقراءة الكتاب املقدس ،تأكل ّ
مرة
ً
واحدة عند املساء قليال من الخبز الجاف واملاء
ِوالخضار املسلوقِ .بعد موت والديها كانت تقض ي
ّ
أيامها في الصوم والصالة وخدمة املسنين والفقراء
ُ
تستقبلهم في بيتها ّ
وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه.
ذاع صيت قداستها وطهارتها في تلك الناحية حتى إ َّ ِ
ن
ً
الرهبان كانوا يقصدونها طلبا لإلرشاد فكانت
ُ ّ
تستقبلهم وتصلي معهم وعندما كانت "شيرين" تقوم
بزيارة ألاديار كان الرهبان يعتبرونها ّ
مكرمة من هللا
ّ
ويقدرونها ويستمعون لنصائحها.
رقدت برائحة القداسة عام 559م ِوكان عمرها
حوالي الثمانين سنة .صالتها معنا! .

إعالن األب رغيد عزيز كني ورفاقه الثالثة على
طريق الطوباويين ال ُج ُدد للكنيسة الكلدانيّة
يوم  3حزيران  ،2007بعد اإلحتفال بالقداس

هابيون رمياً بالرصاص األب رغيد
اإللهيَ ،ق َتل إر ّ
عية الروح القدس في
كني ( 35عاماً) خادم ر ّ
ّ
الموصل َ -ح ّي النور والشمامسة الثالثة وحيد حنا
ايشو ،غسان عصام بيداويد وبسمان يوسف داود،

فسقطوا شهداء من أجل إيمانهم بالمسيح وبكنيسته.
ذنبهم الوحيد أ ّنهم رفضوا أن ُيقفلوا الكنيسة واقامة
القداديس بالرغم من تهديدات اإلرهابيين.

بعد مرور  13عاماً ،أعلنت البطريركية الكلدانيَّة

أن مجمع دعاوى القديسين في روما بعد دراسة
ّ
الملف الذي كان قد َّ
تقدم به سيادة المطران فرنسيس
قالبات المسؤول عن دعاوى القديسين في الكنيسة
افق
الكلدانية بتاريخ  4تشرين الثاني  2017أنّه مو ٌ
ّ
على البدء بالسير إلعالن الشهداء األربعة
طوباويين على مذبح الكنيسة.
وجاء في البيان الصادر عن مجمع دعاوى القديسين
في روما على لسان الكاردينال أنجلو أماتو" :أنه بعد
يسرني أن أؤكد لسيادتكم بأنه ال
دراسة هذا الملفّ ،
يوجد أي عائق لتطويب واعالن خدام اهلل :االب رغيد
عزيز كني كاهن أبرشية الموصل ،ورفاقه الشمامسة
الثالثة"  .ويمكن أن تبدأ مرحلة التطويب حسب
القوانين التي يجب مراعاتها في كتاب المجمع
والمنشور في  7شباط عام ."1983
يبقى اتنظار البيان النهائي الذي سيُصدره البابا

فرنسيس المتعلّق بتحديد تاريخ اإلحتفال بالتطويب.

سلسلة تاريخ أبرشية بيروت الكلدان ّية في سطور
(أعاد صياغتها المونسنيور رافائيل طرابلسي)
()2
أساقفة الكنيسة الكلدانية في لبنان
تعاقب على خدمة الكنيسة الكلدانيَّة في لبنان عد ٌد من األساقفة األجالّء ،كان أوّ لهم
وتفان .في
المطران جبرائيل نعمو عام  ،1939وقد خدم أبنا َء الكنيسة بكل أمان ٍة
ٍ
عهده استقلّت أبرشية بيروت الكلدانية عن سوريا عام .1950
تسلّم المطران جبرائيل ك ّني عام  1964زمام أبرشية بيروت الكلدانية وقد خلفه
المطران روفائيل بيداويد عام .1966
نشير هنا الى أنَّ المطران بيداويد قد استقدم الراهبات الكلدانيات "بنات مريم
المحبول بها بال دنس" الى لبنان لتأسيس رسال ٍة فيه ولم يزلن في ديرهنَّ القائم في
عين سعاده – الفنار والمُهدى لرئيس المالئكة رافائيل.
خالل هذه الحقبة ،خدم األبرشية عد ٌد من اآلباء الكهنة األفاضل نذكر منهم األب
ع ّمانوئيل ر ّمو واألب اغسطين صادق والمونسنيور لويس الديرانيوالمونسنيور
ميشال قصارجي وقد جرى في هذه المرحلة تأسيس مجلة بابل ومركز بابل
للدراسات الكلدانيَّة والمشرقية.

عام  ،1989أصبح المطران بيداويد بطريركا ً على الطائفة الكلدان َّية الى أن توفي
سنة  2003وتحتضن مدافنُ كاتدرائية المالك روفائيل في بيروت رفاته الطاهرة.
ف المطران يوسف توماس البطريرك روفائيل بيداويد في رئاسة الكنيسة
َخلَ َ
الكلدانيَّة في لبنان سنة  1996حتى تاريخ وفاته سنة .2001
منذ العام  2001الى يومنا الحاضر ،يرعى أبرشية بيروت الكلدانيَّة سيادة
المطران ميشال قصارجي.
كاتدرائية المالك رافائيل في بعبدا – برازيليا
ُ
المثلث الرحمات المطران روفائيل بيداويد حجر األساس لكاتدرائية المالك
وضع
رافائيل ودارة المطرانية في بعبدا – برازيليا التي بدأ العمل بها سنة 1980
واكتمل حوالي العام  ،1985وقد جاءت هذه الكنيسة ً
آية من الجمال والذوق في
ّ
المتجذرة في التراث البابلي،
الهندسة المعمارية المحافظة على األصالة التاريخية
بروعة زجاجيّاتها اإليقونوغرافية وفرادة نواقيسها المتنوّ عة النغمات وشموخ
ُرجيها البابليّين المتصد َّرين بناءها الجميل.
ب َ
دارة المطرانية.
وهي تقع بجانب كاتدرائية المالك رافائيل في بعبدا – برازيليا وتتألَّفُ من ستة
طوابق وتحتوي على دوائر المطرانية والمحكمة الروحيّة ومكاتب اإلكليروس
ومكاتب المجلس األعلى والجمعيّة الخيريّة ورابطة الشبيبة الكلدا َّنية ومكان سكن
راعي األبرشية والكهنة.
أماكِنُ تواجد الكلدان
ً
فضال عن مدينة بيروت ،يتواجد الكلدان في ش ّتى المناطق اللبنانية ال سيّما
واليوم،
في جبل لبنان وزحلة وطرابلس والمتن وكسروان.
كهنة األبرشية
بعضهم ونذكر
تعاقب على خدمة هذه األبرشية عد ٌد من الكهنة األفاضل ذكرنا
َ
منهم أيضا ً اآلباء اغسطين جزراوي وماهر ملكو وهاني عيسى وجوزف ملكون
وفرنسيس الراهب وتوماس بهنام وفراس دردر وروني ح ّنا والمرحوم األب
دنحا يوسف واألب ايزن ايليا والشماس اإلنجيلي المرحوم جورج شمعون كما
يخدمها اليوم تحت رعاية صاحب السيادة المطران ميشال قصارجي المونسنيور
رافائيل طرابلسي النائب العام لألبرشية ،واألب يوسف خالد.
المجلس األعلى للطائفة الكلدان َّية في لبنان
اإلكليروس في خدمة األبرشية،
يعاون
ُ
َ
والجمعية الخير ّية الكلدان َّية ورابطة الشبيبة الكلدان َّية باإلضافة الى الشماس
الرسائلي روفائيل كو ّبلي والشماس الرسائلي جوزف ايشو والشماس الرسائلي
(يتبع)
جورج سمعان ح ّناوي.
3

عية والطائفة
أخبار ونشاطات الراعي والر ّ

 بتاريخ  1حزيران  ،2020زار راعي أبرشة بيروت الكلدانيّة سيادة المطران ميشال قصارجي رئيس أساقفة بيروت للموارنة سيادةالمطران بولس عبد الساتر في دارة المطرانية في األشرفية  .خالل اللقاء تناول الطرفان أوضاع الكنيسة الكلدانيّة في لبنان ،ال سيما
ما يرتبط بالشأن التربوي وما يختص بمادة التعليم المسيحي في المدارس الرسمي في نطاق مدينة بيروت وغير من المواضيع
الكنسية واإلجتماعيّة.
 بتاريخ  3حزيران  ،2020وبدعوة من الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق ،شارك رئيسالكنيسة الكلدان َّية في لبنان سيادة المطران ميشال قصارجي في اجتماع ضم الى جانب االساقفة الموارنة كال ًّ من اآلباء العامين
والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية ،وأعضاء اللجنة البطريركية لإلغاثة ،ولجنة اإلغاثة المنبثقة عن مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك في لبنان تدارس المجتمعون شؤو ًنا كنسية ووطنية ،وك ّرسوا حي ًِّزا مهمًا من االجتماع لشؤون اإلغاثة ،خاصة
للشأن الذي يعنى بمساعدة العائالت المحتاجة في لبنان وذلك في الصرح البطريركي في بكركي  .وصدر عن اإلجتماع بيانا ً
ختامياً.
 بتاريخ  15حزيران  ،2020و بدعوة من رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة واألساقفة الكاتوليك في لبنان المطران ميشال عونوبحضور أساقفة ورؤساء شارك المونسنور رافائيل طرابلسي في اجتماع لجنة الحوار المسكوني الذي عقد في كاتدرائية سيدة
البشارة للسريان الكاثوليك في المتحف عند الساعة الرابعة عصرا برئاسه سيادة المطران جوزف معوض وحضور سيادة المطران
مار متياس شارل مراد ومشاركة االعضاء الكرام.
 بتاريخ  1٧حزيران  ،2020اجتمع رئيس الكنيسة الكلدان َّية في لبنان سيادة المطران ميشال قصارجي مع مسؤولة المكتب الميدانيفي االمم المتحدة السيدة لورا ألميرال يرافقها مسؤول العالقات العامة في االمم آالن الغفري بحضور مدير مركز سيدة الرحمة
االلهية الشماس رفائيل كوبلي .تناقش المجتمعون بشؤون العراقيين في لبنان و ُس ُبل مساعدتهم في ظل األوضاع الصحية
واالقتصادية التي يمر بها لبنان .كما تم االتفاق على تنسيق التعاون بين الطرفين لما فيه خير المهجرين العراقيين في لبنان.
 بتاريخ  28حزيران  ، 2020احتفل المونسنيور رافائيل طرابلسي بالقداس اإللهي في كابيال مار يوسف – سد البوشرية – عندالقديسين بطرس وبولس عاونه فيه األب يوسف خالد ميخا وقد اُلقيت عِ ظة بعد
هام َتي الرّسل
َ
الثانية عشرة ظهراً بمناسبة عيد َ
اإلنجيل المقدس تناولت معاني المناسبة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

أفراحنا وأحزاننا

سري العماد والتثبيت
اقتبل َّ
()2222/4/1
ليا (ريتا ) نع ّيم

رقد على رجاء القيامة
المرحوم عامر شابو داوود بفرو ()2222/6/24

طارق منصور أوديش ()2222/4/26
()2222/1/22
سميرة فريد هرموش
()2222/1/23
أيدن (رافائيل) عبود
جورج (انطونيوس) ناصر ()2222/1/20
بسر الزواج المقدس
اتحد ّ
ليون عالء نوري منصور و آشورينا روميل أو ّيا ()2222/1/2
محمد كمال جابر وإليزابيت روفائيل كره بيت ()2222/1/13
الخدمات اإلجتماع ّية والطب ّية والمالية األسبوعية التي تقدمها أبرشية بيروت الكلدان َّية لإلخوة الآلجئين العراقيين والسوريين في لبنان
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