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 نشيد عيد الظهور إلالهي من التراث السرياني )من الجيل الخامس(

ا صاَر املسيُح لي 
َ

ُ  ِمَن الَحش
ُ
حت

َّ
 بِلباس املجد توش

 من املاء له
ُ

ور    وأنا ُوِلدت
ُّ
ة الن  أشعَّ

ُ
 والتحفت

ُه لي
ُ
 َوهَبت

ٌ
  من املاِءُ  عذراُء طاهرة

ً
 بتوال

ُ
 ِصرت

 له تقدمة 
ُ

 يفرحون بي.   وبالعماد أصَبحت
َ
 وها إنَّ املالئكة

ُ
َ
ه أ ِ

ه على رأس ي وَُ   ضرَم فيَّ ناَر ُحب 
َ
 ضَع العريُس َيد

ِعل 
َ
 من املاء بها أشت

ُ
َمرتني   فِصرت

َ
ُه غ

ُ
 ويمين

ِ الخالص 
 بحب 

ُ
رق

َ
ي أحت

 
 ثانية  إن

ُ
 بلمِس َيِده ُوِلدت

 العريَس الذي
َ
شاِهد

ُ
 املعمودية  ِمن حشا إليه أتوق  أل

س   بالزيِت املقدَّ
ُ

صتني !  ُمِسحت
َّ
َك خل

َّ
ي ألن ِ

 عبُدتَك رب 
َّ
 هال

 وبامل
ُ

ت
َ
َك َوَهبتني الحياة   اء الحي  اعتمد

َّ
رَك أبنائي ألن

ُ
يشك

َ
 فل

 
ُ

ِتنت
ُ
وح خ ُ   بختاِن الر  ِ

مج 
ُ
ِهُج دفلت

َ
 َك شفتاي ألنَّ قلبي بَك يبت

الم    وإلى امللكوت ِ ُدعيت  يا نبَع السَّ
َ

 مبارٌك أنت

َرجت
َ
وح ُصِهرت   ِمَن الَحوض خ ار والرَّ

َّ
 بالن

 وبخراِف الابن التحقت

  2021كانون الثاني  3األحد 
 عيد الدنح )عماد الرب يسوع(

 1/2021عدد  

 الرب يسوع ورأس السنة الميالدّية ةعيد ختان
 يوم السالم العالمي 

 )عماد الرب يسوع( أو الظهور اإللهي عيد الدنح 
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 صالة ُشكر على نعمة العماد
 مطران جرماُنس معقَّد بقلم ال

رَّ ، راسمًا لنا سِ مِق صالِحِه َقِبَل العماَد ِمن َعبِدهِ يا َمن بعُ 
ني لتطهيرنا من دَنِس الخطيئة، إنَّ ، سةالمعمودية المقدَّ 

م لَك  تسابيَح المالئكة، ُشكرًا على نعمِة العماِد أُقدِّ
، فطهَّ المقدَّ  رتَني ِمن خطيئِة آدم، س، التي ُجدَت بِه عليَّ

ملكوَتَك على أنّني قد  ِرُث ني لَك ابنًا خاّصًا يَ لتَ عَ وجَ 
 لبسَتنيِه،عمتَك، ودنَّسُت ثوَب الِبرَّ الذي أَ َكَفرُت نِ 

وبَجهٍل فظيٍع رَدَدُت نفسي بالخطيئة إلى عبوديَِّة 
عتقتني منها بالمعمودية. وهاءنذا اآلن الشيَّطان، التي أَ 

صلُح إالَّ وقودًا للّنار، قذاِر المنكرات، وال أَ تقلَُّب في أَ أَ 
، ألغتِسَل بحميِم كَ ِمن َلدنُ  ا لم َتعضُدني بنعمٍة فّعالةإذ

عيَد ثوَب الِبرِّ النقيَّ الالمع، الذي أضعُتُه سرِّ التوبة، وأست
رؤوف، وأشِفق على إليَّ يا مخّلصَي ال ْبرداءة. فانعِطف
متينة تُعيُد إليَّ  صادقةً ، وامنحني توبًة نفسَي المسكينة
فصلني عن محبَّة ، وتَ ىلجالِلَك األسمبُ نُ وَّتي الشريفة 
بادة العِ  اِطفِ عِج الُحبِّ وعو بلواني إليَك الزائالت، وتقرِّبُ 

 ، باستحقاِق عماِدَك المقدَّس . آمين القلبيَّة
 

 

 يا َمن احتملَت الِختان من أجلنا إرحمنا !
أيُّها اإلله يا ابَن اآلب الَعلّي القّدوس، يا َمن 
َأظهرَت عدَلَك لَشعِبَك بوضِع الّناموس 
وأظهرَت َرحمَتك لّما تجسَّدَت لُتحيَي 
اإلنسان ُووِلدَت ِطفاًل وِطعَت الشَّريعة 

 وأكملَت الِختان. 
في هذا اليوم الذي احتَملَت فيه الِختان 

عربوِن الِفدا وَفَديَت األنام بقطراِت َدِمَك 
وَكنِز اإلنعام، بحّق اّتضاِعَك هذا وَرحمِتَك، 
أعِطنا ِنعمًة قوّيًة لَنحَفَظ وصاياَك وَنسُلَك 
ُسُبَلَك اإللهيَّة وزيِّن نفوَسنا بالّطهارة 
المالئكية وأضِرم َشوَقنا نحو الخيراِت 

 الّسماوّية. 
أشِرق نوَرك يا يسوع الحبيب في أفئدِتنا، 

َمسكَنِتنا  ْالِش ُحزَننا أِعن ساِعْد ُضعفنا،
 لنقَتنَي ُحبََّك ونتَِّخَذ سيَرَتَك قياَس سيَرِتنا. 

بصلوات ُأّمك َمن قّدمتَك لناموِس الختان، 
ساعْد َشعبَك وباِرَك السَّنة الجديدة بَفيِض 

 اإلحسان.
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الم العاملي قراءة   من َوحي عيد رأس السنة و يوم السَّ

 للبابا بولس السادس 

فوِس على روٍح جديٍد ُينِعُش  إن   كُز في النُّ
َ
الَم يرت عوبالس 

ُّ
 الش

َ
 بين

َ
 املشتركة

َ
، الحياة

ٍة جديدٍة ِحي ر وعلى ِذهني 
 
عمُّ  يُق اَل إلانساِن ومصاِئِره. والط

َ
 حتى ت

ً
ال تزاُل طويلة

العِة على إلا  هذه
ّ
د  ِمن تنشئِة ألاجياِل الط صِبَح ناِفذة إذ ال بُّ

ُ
 وت

ُ
ة حتراِم الِذهني 

عاوِن ُمختلِف الفئاِت 
َ
عوب وت

ُّ
َمم ، وتآخي الش

ُ
 ألا

َ
تباَدِل بين

ُ
نميتها امل

َ
في سبيِل ت

ُسِس الوطيدِة 
ُ
الم َمن ال يعتِرف باأل  بالس 

ً
رعا

َ
ها. كذلَك ال ُيمِكُن أن ُينادَي ش وُرقّيِ

الِ    ملهذا الس 
َ
ةُت يويحتِرُمها ، َعن َول،  إلاخالَص والَعدَل واملحبَّ  الدُّ

َ
في العالقاِت بين

 املواِطنينوفي نِ 
َ
ّلِ دولة، بين

ُ
 لألفراِد طاِق ك

َ
ة اِمهم، والُحري 

ّ
 هؤالِء وُحك

َ
، وبين

َدني أو الثقافي أو 
َ
ة، سواٌء على الّصعيِد امل عوِب في جميِع َمظاِهِر هذه الُحري 

ُّ
والش

الم، َبل  جَد الس 
َ
 فلن ن

 
صلة َمَن الثوراِت نجُد ألادبي او الدينّي. وإال ِسلسلة ُمت 

ة. ففي سبيِل  رعي  ظاِم والش  مويُه بمظاِهِر الّنِ َض لإلرهاِب الت  ّيِ
ُ
والُحروِب؛ هذا ولو ق

خِلص 
ُ
واُزن ، في إلاعتراِف امل بنّيِ على العدِل والت 

َ
الم امل الم الحقيقي ، الس  إقراِر الس 

ٍة من م 
ُ
اس وأقوياَءُهم الِل استق ملا لإلنساِن ِمن حقوٍق وبما لكّلِ أ دعو ُحكماَء الن 

َ
، ن

 بهذا الَهَدِف 
ُ
 تؤوَل إلاشادة

 
 أال

ً
ى أخيرا تمن  ا لنَ الم . وإنّ إلى ان ُيكّرِسوا يوَم الس 

الم إلى تشجيِع  امي الذي هو الس   بذَل  الس 
الحياِة في  الُجموِد ِعنَد َمن َيخشونَ

ة، إنما وإخواِنهم عندما ينبري هؤ ِخدمِة ِبالِدهم  فاِع عِن العدالِة والُحري  الء للّدِ

ب من املسؤولياِت وألاخطاِر التي َيستلزُمها القِ   إلى التهرُّ
اُم بالواجباِت يَيَسعونَ

 الخطيرِة وألاعماِل النبيلة . 
َ

بِطُن الُجبن
ُ
سليَم وال ت

َّ
عني الت

َ
الِم ال ت  السَّ

ُ
فكلمة

نادي باألحرى بأسمى
ُ
َسَل في الحياة بل ت

َ
وأشمِل ِقَيم الحياة الحق  والعدالة  والك

ة.  ة واملحبَّ  والحريَّ

د  ها ألابناء ألاعزاء ، كم ُيرّدِ نا ِمن اعتباراٍت وتحريضاٍت لقد الحظتم أيُّ في  ِلسانُ

الم  الم، ألننا نرى أن الس   بشكٍل خطيٍر ، ُينِذُر بأحداٍث بات موضوِع الس 
ً
ُمهّددا

 
َ
عهائلٍة ُيمِكن أن ت ة. وب برّمتهاقض ي على الش  ، ولرّبما على جزء كبيٍر من البشري 

الم إنما هو  أن   أظهرت بصورٍة غايٍة في الوضوحوألّن هذه السنين ألاخيرة،  الس 

حيح وألاوحد إلى ُرقّيِ إلانسان . بيُل الص  َم هو ِمن ، ونفعُل ذلكالس 
َ
ال ألنَّ السَّ

الم ين املسيحي وأُلميزات الد ُ ناداة بالسَّ
ُ
ناداة إنما هي، في نظر املسيحينَّ امل

ُ
، امل

ه سالُمنا "
 
الم"( 2/14)أفسس  باملسيح : "إن ه "إنجيُل السَّ

ُ
)أفسس  وإنجيل

ليب، 6/15 ُه (. وقد أتم  املصالحة العاَمة بَبذِل ذاِتِه على الص 
ُ
ونحُن تالميذ

 "فاعلي سالم" 
َ
 إلى أن نكون

َ
ُه وإنما ِمَن إلانجيل ، وِمن( . 5/9)متى َمدعوون

الم ، ال ليَُ  ، بل وحَدُه ، في النهاية ِينَبُع بالِفعِل السَّ
ً
 وخنوعا

ً
اسَ ُضعفا

 
كُسَو الن

اِت الُعنِف وإلارهاِب فضائَل رجولِة العقِل والقلِب ُولُيِحلَّ في نفوِسهم َمحلَّ نُز

ة. 
َّ
 حق

ٌ
ة  التي تمتاُز بها إنساني 

َتنا  ِ
ّ
 ألّنا نأبى أن ُيبك

ً
 وإّنا لنفعُل ذلَك أخيرا

ً
على ُسكوِتنا إزاَء ما الربُّ والتاريخ يوما

 
ً
لٌّ ِمّنا أّنها قد تترّدى أشكاال

ُ
عوب ، حرب َيعرف ك ِر اندالِع حرٍب شاملٍة بين الشُّ

َ
ط

َ
خ

وني .  َن ال نتصّورها مِ 
َ
عب الك  الرُّ

† 

 اء يوم عيد الدنح صالة تبريك الم
علََّق األرَض ها الرب  اإللُه يا َمن أي  

ع من الماء ُكلَّ نَ على المياه وصَ 
يمينك من َأرِسل ، حي   شيء

هذه وبارك  )†(المقدَّس  َمسِكنكَ 
عله روحك القّدوس وفِ بقوَّة المياه 
 )†)عمة الفداءلَّ فيها نِ َأحِ : وحلوله

إجعلها ِطّبًا لآلآلم،  )†)وبركة اأُلردنّ 
ِشفاًء لألمراض، َطردًا للشياطين 

راحًة  ،للمنازل لألبالسة،. بركةً َنكبًة 
وَمجلبة لُكلِّ لنفوس الراقدين، 

حتى يكون هذا الماُء  ؛َمنفَعةٍ 
للممسوحين به والمتناولين منه 

روحّيٍة وجسدّيٍة جلبًة لكل منفعٍة مَ 
. سدفس والجَّ ضًا لزاّلت النَّ رحو 

ها أنت ُمقدِّس األشياء كلَّ  ألّنكَ 
نرفع المجد  ومباركها يا إلهنا، ولكَ 

والش كر والسجود وألبيك األزلي 
وروحك الحّي القدوس ، إلى األبد. 

 . آمين
 

ثّم يبارك المحتفل ومعاونوه الشعب 
بالماء المقدَّس فيما يتلو الجميع  هوينضحون

 قانون اإليمان .
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   اتحد بسّر الزواج المقدس

 

 المستفيدين / أفراد/عائلةعدد  الخدمات التاريخ

 
  2222شهر كانون األول  

 2221و كانون الثاني 

 323 ِحصص غذائية

 312 ِحَصص مواد تنظيف

 11 مساعدات طبّية واستشفائية

 33 مساعدات مالية

 اعي والرعّية والطائفةأخبار ونشاطات الرّ 

سيادة المطران ميشال قصارجي، أقامت أبرشية بيروت الكلدانية ، برعاية وحضور  18/12/2020يوم الجمعة -
خبة من شباب األبرشية وبمشاركة عدد من العازفين وذلك في ها ن  الدية بعنوان "هلّموا نسّبح" أحيتأمسية ترانيم مي

 مساء. 7الدكوانة عند الساعة  –كنيسة مار الياس 

ه لالكلدانية بقداس الرياضة السنوية التحضيرية لعيد الميالد تخلاحتفلت أبرشية بيروت  12/2020/ 20يوم األحد -
 لساعة العاشرة والنصف صباحاً.عند ا اإلعترافات وذلك في كاتدرائية المالك رافائيل الكلدانّية

ة مركز سيدة الرحمموظفي مطرانية بيروت الكلدانية و، التقى صاحب السيادة  12/2020/ 23يوم االٔربعاء -
ية واالٕلهَّية  زيليا ؛ برا -الراهبات الكلدانيات العامالت في لبنان، في دارة المطرانية في بعبدا في سد البوشرَّ

ه طرابلسي و ئيلبحضور المونسنيور رافا يٍة ، وجَّ االٔب يوسف خالد و الشماس روفأييل كّوبلي . بعد صالٍة ميالدَّ
بةئشارك معهم مالجميع الحاضرين و تالمطران قصارجي كلمة تهنٔيةٍ بالعيد  مساًء ،التقى سيادت ه ايضاً  . دة المحَّ

سة االٔب " ولديمار سيسلو البولوني و ئاد الكنيسة المحتاجة " و ذلك بروفداً من الدولة البولونَّية و مٔوسسة " عض
السيدين  رعرض لّزواره حاجات الكنيسة الكلدانية في لبنان و ميادين خدمتها لإلخوة الالجٔيين العراقين ، بحضو

طوني نيسي و عبدو حداد ... كما كانت لسيادته مقابلٌة تلفزيونيٌة على شاشة التلفزيون الكاثوليكي البولوني ، نادى 
خففون خاللها ذوي االٔيادي البيضاء عساهم ، بتضافر القوى ، يساهمون في نجدة الالجٔيين العراقيين في لبنان و ي

ية  سماِت الخير لشرقنا المتألم الحزينوليد  ئالً من مآسيهم و ضيقاتهم سا  ! االّٔم البتول ان تحمل هذه المواسم  الخالصَّ

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

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

ي العماد والتثبيت  اقتبل سرَّ

 (3/1/22221في ) )شربل( يوسف كارلوس 

 (3/1/2221في )  نورمن )شربل( نجيب 

 (3/1/2221في )  دايفن )شربل( بطرس

 اتحد بسّر الزواج المقدس

 ( 23/12/2222ومريم فيصل مّروكي )في  ليفرعيس صومو

 (23/12/2222ماريا سيمون بداري ويوسف وجدي البقعوني )في 

 رقد على رجاء القيامة 

 (23/12/2222 )في  المرحوم أنطوان نجم أغاجون

 (28/12/2222) في   جورج سمعان حناوي الشماس

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


