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 القيثارة الكلدانيَّة
 بيروت الكلدانيَّة مطرانية 

 رعّية كاتدرائية المالك رافائيل الكلدانّية 

 برازيليا –بعبدا 

 سكرتاريا المطرانية لإلتصال : 

 عصراً  3صباحاً حتى  9من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

 459/05 088 -  05/  457 732هاتف : 

  05/ 457 731فاكس : 

                    chaldepiscopus@hotmail.com بريد إلكتروني :

 www.chaldeansoflebanon.org: موقع أبرشية بيروت الكلدانية 
You tube: Chaldean Church Lebanon 

Facebook : Chaldeans of Lebanon  

 إبتهاالت إلى رئيس المالئكة رافائيل في يوم عيده
 بقلم المونسنيور رافائيل طرابلسي 

ًة وتراءيَت للشاب يا رئيس المالئكة رافائيل، أّيها الّروُح الجليُل في البالط الّسماوي والمُرشد األمينُ  للنفوس البارّة ؛ لقد اّتخذَت هيئًة بشريّ 
ر الحاضر حّتى رفيق دروبنا في هذا العم ْطوبّيا وأوصلته سالمًا إلى موانئ السالم في مدينة راجيس ثم أعدته إلى منزل والَديه ... فُكن

 المناِزل األبويّة في أورشليم الُعليا.  ر من مكائد المعاند ونستحقَّ دخولنتحرَّ 
ألب، يا رئيس المالئكة رافائيل، يا حامي الُتعساء الحنون، لقد سعيَت إلى تحصيل قناطير الفضَّة العشرة التي يديُن بها غابائيل لطوبّيا ا

لبارئ حمايًة وعونًا في الشدائد والضيقات والنوائب حتى نحظى بالكنز السماوي الذي ال يفنى ونتنّعم نسأُلَك أن تستمدَّ لنا من َلُدِن ا
 بالخيرات العادمة النفاد والذبول. 

من رة يا رئيس المالئكة رافائيل، إّنَك المحّرر السماوي الذي ينتزع النفوس ويحّررها من رباطات قّوات الجحيم اإلبليسّية ؛ فكما حررَّت سا
 ُسلطان المُعناد وسجَنَت قّوة العّدو في صحراء مصر الُعليا،  هكذا أقِص عّنا حبائل الشياطين الماكرة وفخاخها العديدة. 

إللهي يا رئيس المالئكة رافائيل، لقد شمَل الفرُح عائلة سارة بشفاعاِتَك حينما انتزعَت منها ُسلطة الشيطان ورباطه .... فَهبَنا السالم ا
فوسنا بإكسير عنايتَك فننال بشفاعتَك لدى المتكئ على األرائك الّسماوية عزاًء روحّيًا وفرجًا في الضيقات الكثيرة وصّحًة لدى واشِف ن

 استفحال األمراض الوبيلة. 
ن أبي األنوار نور العين ا شفيَت طوبّيا األب من عمى البصر منحته معاينة ابنه مجددًا، فاستمدَّ لنا من َلدُ يا رئيس المالئكة رافائيل ، لمَّ 

 والبصيرة فُندرَك مشيئة اهلل القّدوسة ونتّممها بأمانٍة ومحّبة. 
الروحي والمرشَد يا رئيس المالئكة، يا طبيبًا سماويًّا ومدافعًا ال يُقَهر غالبًا روج الزنى ومنتصرًا على تجارب الطهارة والعفاف يامعّلَم التمييز 

 فيع المعترفين، نجدَة الذين في الضيقات والنوائب والشدائد ، تشفَّع لدى الضابط الُكّل في خالص نفوسنا. السماوي.... رفيق التائبين وش

 

  2020 1ت 25 األحد
 األول من موسى 

 7/2020 عدد 
 شفيع الّرعية عيد رئيس المالئكة رافائيلبعدد خاص 

 وبإحتفال المناولة األولى في األبرشية 

 

 

 (1ت 23تذكار فنحاس الشهيد )القرن الخامس( ) 
 (1ت 23تذكار توما المرجي )بيث عابي( )القرن الخامس( )

 (1ت 24عيد رئيس المالئكة رافائيل شفيع الرعّية وأبرشية بيروت الكلدانّية )
 ( 1ت 25)األبرشية  بالمناولة األولى ألطفالاإلحتفال 

 (1ت 25( )449تذكار مار بثيون الشهيد )+

 

نَدك جايين يا ساِكن بالقرباني لعِِ
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  أصدقاء المالك رافائيل

 املونسنيور رافائيل طرابلس ياعداد 

كان رئيُس المالئكة رافائيل أحَد القديسين  الم  
المتمّتعين بإكراٍم وافٍر في كنيستنا الكلدانّية، 
اّتَخذه شفيعًا خاّصًا عدٌد ال بأس به من األحبار 
واإلكليريكيين والعلمانيين وُشيَِّدْت على اسمه 
الكنائُس واألدياُر والمستشفياُت وقد جعلته 

يًا لها وُمرشدًا وقد أبرشّيُة بيروت الكلداني ة راع
تنّوعت  أنماط حياة هؤالء الحسني العبادة، إذ 
انتهج بعضهم السيرة الرُّهبانية وانتظم سواهم في 
سلك الكهنوت دون الحياة التوحدي ة ... وكان 
منهم الكاثوليكي ُّ واألرثوذكسيُّ والشهيُد 

عساهم يكونوَن والمعترُف والطوباويُّ والقدّيس 
مالك  الشِّفاء  رافائيل، ُشفعاءنا  أيضًا إلى جانب  

لدى الدّيان العادل يحملون إلى اعتاب  العّزة 
اإللهّية شذا طيب أعمالنا وأريَج صلوتنا كذبيحة 

 َمرضّية لدى منبره العادل الرهيب. 
 وهم : 

( 1907 - 1835القديس رافائيل كالينوفسكي )
 الراهب الكرملي

الراهب  الطوباوي رافائيل )ملكيور( شيلينسكي
 ( 1741 – 1694الفرنسيسكاني )

القديس رافائيل ارنئيز بارون الراهب 
 ( 1938السيسترسياني )

القديس رافائيل غويزار فالنسيا أسقف فيراكروز 
 ( 1938في المكسيك )

الطوباوي رافائيل لويس رافيرنجا، راهب من 
 ( 1919رهبانية إخوة المدارس المسيحية )

القديس األرشمندريت رافائيل الشهيد في جزيرة 
 ( 1463لسبوس اليونان )

الطوباوي رافائيل الشهيد الراهب الدومنيكي 
(1936 ) 

الطوباوي الشهيد رافائيل الماروني أحد الشهداء 
 المسابكيين الموارنة الثالثة

القديس رافائيل هواويني، أسقف أرثوذكسي في 
 (  1915 – 1860الواليات المتحدة األميركية )

القديس الشهيد رافائيل الراهب الصربي 
 األرثوذكسي )القرن السادس عشر ميالدي(

 ما ال نعرفه عن املالك رافائيل 

 املونسنيور رافائيل طرابلس ياعداد  

 والتراث البيبلي املالك رافائيل في الكتاب املقدس

 يعني "هللا يشفي"؛ ومن خالل سفر طوبيا نكتشف رسالته 
ً
 معلوما

َ
الاسُم الذي يحمله هذا املالك كما بات

" )طوبيا  ل 11/15الخاصة كطبيب سماوي و"كأحد السبعة الواقفين أمام الرب 
 
( . في سفر طوبيا، يتدخ

ٍة بواسطة مالكه رافائيل؛ فطِو َر من مكائد هللا في حياة عائلٍة تقي  بيا يجد الشفاء من عماه وساره التحرُّ

ل  
ُ
ن تنحدر منه ك

َ
كر هلل ورفع الثناء وآيات املجد مل

ُّ
م الجميُع في نهاية الكتاب تقديم الش

 
شيطان ويتعل

ة صالحة.   يقوده إلى زواج صالٍح  عطي 
ً
 ومرشدا

ً
وإلى ذلك، فطوبيا الشاب يجد في املالك رافائيل قائدا

م الزوَجين آيات الوفاء للخالق على عطاياه الوافرة . لم يذكر التراث البيبلي ويشفي والده ا
 
لضرير ويعل

و  25/12وإرميا  27-9/21و 26-8/1و إنجيل يوحنا( وجبرائيل )كتاب دانيال  سوى رافائيل )كتاب طوبيا

سفر  وفي 9فصل و في رسالة يهوذا  3-12/1و  1/13( وميخائيل )دانيال 38-1/11و في إنجيل لوقا  29/10

(، كمالئكٍة ذوي أسماء واضحة. يضع التقليد البيبلي رافائيل وجبرائيل وميخائيل في عداد 9-12/7الرؤيا 

(. لكن في 12/15( على ما يقوله رافائيل نفسه في سفر طوبيا )طوبيا 8/2السبعة الواقفين أمام هللا )رؤيا 

بي )ربما القرن الثاني قبل املسيح( نجد أسماء سفر "أخنوخ" وهو كتاٌب منحوٌل يعود إلى ما بعد الس

املالئكة ووظائفهم ؛ وهي على الشكل التالي : أوريال )مالك العالم( رافائيل )مالك النفوس والبشر( 

راعوئيل )مالك إلانتقام في العالم وكواكب النور( ميخائيل )مالك حراسة الناس( ساراكيال )مالك 

)أحد الساكنين في الفردوس ومن عداد طغمة الشيروبيم( راميال نفوس ألاطفال وحارسهم( جبرائيل 

ين بالناهضين من املوت(. وفي هذا الكتاب عينه، سفر أخنوخ، نجد "فانوئيل" أحد مالئكة  )أحد املختص 

ص باملحجوبات 
 
خذ هيئة الشمس واملالك املخت

 
الرب ونعثر على مالئكة الفصول ألاربعة، واملالك املت

بتذليل الخالفات بين الشيروبيم واملالئكة حر اس ألامم واملالئكة الليليين والنهاريين .... وال  واملالك املهتم ِ

 : فميخائيل يعني )َمن مثل هللا( وقد زجَر الشيطان في 
ً
شك أننا قد سمعنا عن معاني أسماء املالئكة قبال

( وهو رسول السماء بامتياز ثم روفا  ئيل )هللا يشفي(. الهاوية وجبرائيل )ظهر هللا كقوي 

 املالك رافائيل في التراث املسيحي 

 للمالئكة الحر اس ورسول العناية إلالهية الذي 
ً
يجد التقليد املسيحي في شخص املالك رافائيل قائدا

 
ً
ا  قارورة ماٍء تأهب 

ً
 وحامال

ً
 بيمينه عصا

ً
 والتماثيل ماسكا

ُ
ظِهره ألايقونات

ُ
ينتمي إلى طغمة السارافيم. ت

ون املالك رافائيل للسفر وبح
َ
 إلى ك

ٌ
انبه الشاب طوبيا وكلٌب يرافقهما على الدروب. هذه الدالالت إشارة

 في دروب 
ً
شفيع املسافرين الذي َيقيهم أخطار الطرق وشرور اللصوص ... وهو بالتالي ُيرشد املرء أيضا

البصر والبصيرة على العمر ليصل إلى حقيقة ذاته وإلى ملِء قامة املسيح. املالك رافائيل يفتح عيون 

 حقيقة محبة هللا لنا نحن ألاشقياء! 

 املالك رافائيل في العهد الجديد 

 لها خمسة أروقة اسمها "ِبركة بيت 
ً
يذكر القديس يوحنا البشير في الفصل الخامس من إنجيله ِبركة

 للمرض ى َيقيهم القيظ وحرارة الشمس 
ً
حسدا" )مكان الرحمة(. خالل النهار كانت هذه ألاروقة ملجأ

 من املقعدين والعميان ومشلولي 
ً
ألاعضاء. في بعض وألامطار الغزيرة. كنت ترى في هذه ألامكنة وفودا

 بعد 
ً
ألاوقات، كان مالك هللا ينزل من السماء ويلمس املياه فُيشفى املغتسلون بها وَمن ينزل في املاء أوال

ل مرٍض اعتراه. يعتبر التقليد الكنس ي أن املالك الذي كان يحر ك املاء للشفاء، 
ُ
تحريك املاء، ُيعتُق من ك

 ب
ُ

 ه املالك رافائيل. إنما هو مالُك الَبرء بامتياز، َعِنيت

 املالك رافائيل في النصوص إلاسالمية 

ا نراه في النصوص البيبلية؛ فليس هو من  يتحدث التراث إلاسالمي عن املالك ميخائيل بشكٍل مختلٍف عم 

ع 
؛ بل هو جبرائيل. ميخائيُل في الفكر إلاسالمي يوز 

ً
يمسك بيد إبراهيم عندما هم  بتقديم وليده ذبيحة

ٍد وبعده ميخائيل.  البركات على ين على الرسول محم 
 
ل املصل  املؤمنين وجبرائيل أو 

أما روفائيل، واسمه في التقليد إلاسالمي "اسرافيل"، فهو مسؤول عن نفخ البوق يوم القيامة إلعالن 

 في سورة الكهف )آية 
ً
 أن ال18نهاية العالم وبدء الدينونة الكبرى. ولئن لم ُيذكر رافائيل صراحة

 
تراث ( إال

 على أحاديث شريفة، حامَل بوق الدينونة. 
ً
 يجد فيه، معتمدا

 على نهوض املوتى لُيحاَسب 
ٌ
ي بوق : أحدهما ُيعِلن بدء املحاكمة وآلاخر داللة

َ
هذا وَيشير القرآن إلى َصوت

 كٌل منهم على ما صنعه في خالل حياته على ألارض. 
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 بطاقة هتنئة ومعايدة 

مبناس بة عيد رئيس املالئكة رافائيل 

شفيع الرعيّة وأ برش يّة بريوت اللكدانيَّة، 

ئن أرُسة نرشة "القيثارة اللكدانيّة"  هته

مجيع اذلين حيملون ا مس هذا املالك 

العظمي ال س امي غبطة أ بينا البطريرك مار 

روفائيل ساكو واملونسنيور  لويس

رافائيل طرابليس النائب ال سفقي العام 

وخادم الرعيّة والشامس رافائيل كوبيل 

لهية يف سّد  مدير مركز س يدة الرمحة اال 

البورشية وترفع الصالة ل جل راحة 

نفس املثلث الرمحة البطريرك روفائيل 

بيداويد اللكّي الطوىب ومجيع أ بناء 

 يف لبنان والعامل. الكنيسة اللكدانيَّة

 

 عجائب ومعجزات رئيس املالئكة رافائيل
 املونسنيور رافائيل طرابلس ياعداد 

 في سفر طوبيا في 
ً
مما ال شّك فيه أنَّ عجائب رئيس املالئكة رافائيل، تتضح جليا

نا مع الذين يطلبون شفاعته 
ُ
 على ما قد اجترحه مالك

ً
العهد القديم ولكننا عثرنا أيضا

 ومعاضدته في النوائب والشدائد. 

د شاهد رئيس املالئكة رافائيل وقد ُيقال إّن القديس "ماغنوس " أسقف هرقليته، ق

عَرف 
ُ
 ت

ً
د له كنيسة  أن شيَّ

ّ
إستجاَب لصالته الحاّرة، فما كان من الحبر الجليل إال

ة في بالد إيطاليا.  تها باسم "دورسو دورو" في البندقيَّ
ّ
 اليوم محل

 Cordoueاملالك رافائيل ومدينة "كوردو " في إسبانيا 

نة "كوردو" إلاسبانية ،  حتى أصبح عدد ألاحياء ال كاد مرض الطاعون أن َيفِتك بمدي

يكفي لدفن املوتى. واملحزن أن الكثير منهم كانوا يموتون دون أن يحصلوا على ألاسرار 

. لكن ألاب  و
ً
 جدا

ً
ال سيما سرَّي إلاعتراف والقربان املقّدس ألّن عدد الكهنة كان ضئيال

ين، "سيمون دو سورا" من رهبانّية سيدة الرحمة ، ال
ّ
ذي كان يتفانى في خدمة  املتأمل

 أمام أيقونة العذراء سيدة 
ً
عندما رأى أن جهوده أصبحت غير كافية، خّر ساجدا

رِسل املالك رافائيل لُينِقذ املدينة.  
ُ
 الرحمة وطلب منها أن ت

تراءى له رئيُس املالئكة رافائيل وقال له "أنا رافائيل، قد أتيت ملساعدتك. إن 

َك وتواضعك ومحبتك لها ُحظوة كبيرة في عينّي هللا.  ليتّضرع جميع صلواتك وحسناتِ 

رِسَل لهم "شفاء هللا" )أي  ُ
املرض ى إلى ملكة املالئكة ، العذراء مريم، طالبن منها أن  ت

ل َمن يطلبني أو 
ُ
 أّن ك

ً
رافائيل( وسينالوا الشفاء الكامل بأيسر مرام ولُيكن معلوما

ُه ِمن
ُ
نِقذ

ُ
ّلِ شّر وسأحّرره من الشيطان "أزموداوس" الذي  يحمل صورتي سوف أ

ُ
ك

 ُيهِلك البشر وينتزع منهم ِنعمة هللا " 

ه 
ّ
ل
ُ
فذهب ألاب "سيمون" وأخبر أسقف املدينة بما حدث معه، فاجتمع الشعب ك

وُرِفَعت الصلوات والتضرعات إلى العذراء مريم وإلى رئيس املالئكة رافائيل فزال مرض 

 ى غير رجعة.الطاعون عن املدينة إل

دت مدينة "كوردو"  كر للمالك رافائيل ، شيَّ
ُ

 لهذه الحادثة وكعربون ش
ً
وهكذا، تخليدا

 لهذه  آلاية الباهرة. تجدر 
ً
 تذكارا

ً
 سنويا

ً
 له  في إحدى ساحاِتها وُتقيم احتفاال

ً
تمثاال

 الرمزية التي قّدمتها مدينة 
َ
"كوردو" إلاشارة إلى أّن تمثال املالك رافائيل كان الهدية

 للبابا الون الثالث عشر بمناسبة اليوبيل الذهبي لنواله السيامة الكهنوتّية.

 Pouzzolesاملالك رافائيل ومدينة "بوزوليس" إلايطالية 

 وقد  Pouzzolesإّن مدينة "بوزوليس" 
ً
 كبيرا

ً
كّرِم املالك رافائيل إكراما إلايطالية تُ

 يقصدها 
ٌ
ّيدت  له في تلك املدينة كنيسة

ُ
املؤمنون للصالة. وذات يوم، بينما كان ش

العّمال يقومون بأعمال صيانة وترميم الكنيسة، سقط أحدهم و ُيدعى "جانفيي دي 

من مكان مرتفع جّدا ومات. أّما الكاهن املسؤول عن    Janvier di Pietroبيترو"

الكنيسة الذي شاهد هذه الحادثة، فقد طلب من جميع العّمال أن يتضّرعوا إلى 

ح ا َ
ت
َ
ملالك رافائيل وأن يتلوا التساعية بحرارٍة، وما إن وصلوا إلى نهاية الصالة حتى ف

ٍل أو
َ
ل

َ
ن ُيعاني من أّي ش

ُ
 َيمش ي. لم َيك

َ
 وأخذ

ً
 منتصبا

َ
ُجرح  "دي بيترو" عينيه ووقف

وبعد أّيام قليلة عاد إلى عمله كاملعتاد؛ فشكر الجميُع هللا الذي كافأهم على إيمانهم 
 الك رافائيل على قّوة شفاعته لدى الاال.. ومّجدوا امل

داء
 
 الن

ً
ِ داءِ   ْيا مُجيبا

ل 
ُ
 من ك

ً
افيا

َ
 وش

 ورجاءِ  ْلنا من العالء ْإبَعث
ً
 إيمانا

ً
ا  ُحب 

 هللاِ 
َ

 يا مالك
َ

شفَع ألجلنا ندعوك
َ
 أن ت
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   اتحد بسّر الزواج المقدس

 

 عدد المستفيدين / أفراد/عائلة الخدمات التاريخ

 
 

  2020من شهر أيلول 
  2020 1ت 24إلى 

 383 ِحصص غذائية

 278 ِحَصص مواد تنظيف

 37 مساعدات طبّية واستشفائية

 108 مساعدات مالية

ة والطائفة  أخبار ونشاطات الراعي والرعي 
ة المطران ميشال قصارجي إجتماعاً خاّصاً في دارة الطرانية ، جمعُه باألب ، ترأس راعي أبرشية بيروت الكلدانيَّ 2020أيلول  25بتاريخ -

األبَوين رافائيل طرابلسي ويوسف خالد واألستاَذين روبير وردة وسمير عبد النور  رلي رئيس كاريتاس لبنان وذلك بحضوميشال عبود الكرم
ريتاس واألساذة عازوري محامية كاريتاس، وتناول البحث العالقات وال حجار نائب رئيس كاباإلضافة إلى الدكتور نقمحامي المطرانية 

 المشتركة بين األبرشية وكاريتاس لبنان وكيفية التعاون بينهما وتّم التدارس في اإلتفاقية المعقودة بين الطرفَين.

فائيل طرابلسي النائب األسقفي االمونسنيور رة المطران ميشال قصارجي يرافقه شية بيروت الكلدانيَّ ، زار راعي أبر2020أيلول  30بتاريخ -
قّدمها األب ضائية التي عربون ُشكر للخدمات الق العام، األب مّخول فرحا الكرملي بمناسبة انتقاله إلى مصر وقد قّدم له سيادته درعاً تكريمياً 

ف. في ختام اللقاء تمّنى سيادته لألب فرحا رسالة موّفقة ، إن في محكمة البداية  أو اإلستئناع قرنة لحوالي ربمّخول ألبرشية بيروت الكلدانيَّ 
 في بالد النيل حيث تّم تعيينه كرئيس  أقليم مصر للرهبانية الكرملية.

برازيلية ، بمناسبة أّول إثنين من الشهر وقفة روحّية  –ة في بعبدا ، أقامت كاتدرائية المالك رافائيل الكلدانيَّ 5/10/2020يوم  اإلثنين -
بطواف مريمي بمشاركة كهنة وحي هذا اللقاء الرّ م سجود للقربان المقدس وُختِ، بعد القداس القداس اإللهي ثمصالة مسبحة الوردية تضّمنت 

ة مزار القديسة فيرونيكا جولياني. تخللّ اللقاء أيضا من دير قلب مريم الطاهر في القصيبخدام قلب مريم الطاهر ورهبان وراهبات من رهبنة 
سالماً في بالدنا  ينمريم العذراء والقديساس عمانوئيل من رهبنة خدام قلب مريم الطاهر وإعترافات . أال منحنا الرب بشفاعة كلمة للشم

 .وشفاء لمرضانا وراحة لنفوس موتانا

ة برئاسة األسقفية للعالقات المسكونية اجتماعها الدوري في دارة مطرانية بيروت   ، عقدت اللجنة2020/ 10/ 8يوم الخميس - الكلدانيَّ
المطران جوزف معّوض وأمين السر الخوري طانيوس خليل والكهنة الكرام واألستاذ داني العبيد والمونسنيور رافائيل طرابلسي ممثل 

إلى  18من ة في هذا اللقاء. تّم البحث في نقاط جدول األعمال كما تناول المجتمعون أسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيين الكنيسة الكلدانيَّ 
 .2021 2ك 25

راعي األبرشية المطران ميشال قصارجي يرافقه المونسنيور رافائيل طرابلسي والخوري يوسف ، زار سيادة 10/2020/  14يوم األربعاء -
المعونة الدائمة التابعة للطائفة الكلدانّية في لبنان، وذلك عند الحادية عشرة صباحاً. وّزع سيادته مبلغ تسعة آآلف وخمسمئة  مّ خالد، مدرسة أُ 

ة شاكراً   دوالر أميركي على التالمذة باسم قداسة البابا فرنسيس الحبر الروماني، كمنحٍة دراسّيةٍ لمدارس لبنان ووّجه لهم ولذويهم كلمة أبويَّ
 .ام نعمة على جهوده وُحسن إدارتهير المدرسة، األستاذ بسَّ مد

مسكونيَّة بمشاركة مطارنة بيروت أو  صالةبمناسبة عيد األبرشية السنوي أقامة أبرشية بيروت الكلدانّية   24/10/2020يوم السبت -
ة الخانقة وشفاء ال ة السالم في لبنان وخالصه من الضيقة اإلقتصاديَّ عالم من وباء الكورونا، وذلك في كاتدرائية المالك ممثليهم، على نيَّ

ة في بعب  دا برازيليا عند الخامسة مساء .رافائيل الكلدانيَّ

ميشال قصارجي يعاونه  األبوين رافائيل طرابلسي ويوسف خالد بالقداس اإللهي اإلحتفالي ، احتفل سيادة المطران 10/2020/ 25يوم األحد -
، من مائدة الخالص اإلفخارستّية للمّرة طفال األبرشيةأعدد من افائيل شفيع األبرشية والكاتدرائية تقّدم خالله بمناسبة عيد رئيس المالئكة ر

ل األولى. بعد التالوة اإلنجيلّية، فاه المطران قصارجي بعظة شّددت على معاني هذه المناسبة المقدسة بحضور راهبات العذراء مريم المحبو
 األطفال.وعدد محدود جّداً من ذوي بها بال دنس الكلدانّيات 

 أفراحنا وأحزاننا
==================================== 

ي العماد والتثبيت  اتحد بسّر الزواج المقدس         اقتبل سرَّ

 (9/10/2020)في   جاك أغاجون وريتا درغان     (3/10/2020)في   ريتا باتريك نوجا

 (11/10/2020)في   عبدو عبد المسيح وسيلين عون    (3/10/2020)في  مريم سوالقه 

 (13/9/2020)في  جوزف دمرجي ونيكول معتوق    (11/10/2020)في  شربل جوزف بهجت الياس 

 (17/10/2020)في  فادي نوري نوح ومريم خالد عزير   (18/10/2020)في    نايا أغاجون

 رقد على رجاء القيامة 

 (10/10/2020)في   رزق هللا خياط

 التي قدمتها أبرشية بيروت الكلدانّية ألبنائها اللبنانيين والعراقيين والسوريين في لبنان الخدمات اإلجتماعّية والطبّية والمالية 


