اﻹﺣﺘﻔـﺎل ﺑﺄﺣـﺪ اﻟﺮﺳـﻮل ﺗﻮﻣـﺎ ﻓـﻲ
ﻗﺎﻧﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ
إﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﻠﺪة ﻗﺎﻧﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ )ﻛﻔﺮﻛﻨﺎ( اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺬي ﺑﻬﺎ ﺣﻮّل اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻤﺎء اﻟﻰ ﺧﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮس اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻨﺎﺻﺮة ﻳﻮم اﻻﺣﺪ
 15ﻧﻴﺴﺎن  ,2018ﺑﻌﻴﺪ أﺣﺪ ﺗﻮﻣﺎ وﻫﻮ اﻻﺣﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﺢ اﻟﻤﺠﻴﺪ
واﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮب ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬه ﺑﻌﺪ
ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺠﻴﺪة ,ﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺗﻮﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺿﺮاً ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.
“و لما كانت عشية ذلك اليوم و هو اول الاسبوع و كانت الابواب
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و
وقف في الوسط و قال لهم سلام لكم
و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التلاميذ اذ راوا الرب
فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا
و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس
من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت
اما توما احد الاثني عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم حين
جاء يسوع
فقال له التلاميذ الاخرون قد راينا الرب فقال لهم ان لم ابصر في
يديه اثر المسامير و اضع اصبعي في اثر المسامير و اضع يدي في
جنبه لا اؤمن
و بعد ثمانية ايام كان تلاميذه ايضا داخلا و توما معهم فجاء يسوع
و الابواب مغلقة و وقف في الوسط و قال سلام لكم
ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا و ابصر يدي و هات يدك و ضعها في
جنبي و لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا
اجاب توما و قال له ربي و الهي” .يوحنا الاصحاح ال .20
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺟﻮارﺟﻴﻮس ﻓﻲ ﻗﺎﻧﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ
ﻗﺪاس اﺣﺘﻔﺎﻟﻲ ﺗﺮأﺳﻪ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اورﺷﻠﻴﻢ ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﻛﻴﺮﻳﻮس ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﻛﻴﺮﻳﺎﻛﻮس ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺖ اﻟﻨﺎﺻﺮة ,ﻛﻴﺮﻳﻮس أرﻳﺴﺘﺮﺧﻮس رﺋﻴﺲ أﺳﺎﻗﻔﺔ
ﻓﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻲ اﻟﺴـﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴـﺔ ,ﻣﺘﺮوﺑـﻮﻟﻴﺖ اﻟﻴﻨﻮﺑـﻮﻟﻴﺲ
ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻳﻮاﻛﻴﻢ ,رﺋﻴﺲ دﻳﺮ ﻗﺎﻧﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻗﺪس اﻻرﺷﻤﻨﺪرﻳﺖ ﺧﺮﻳﺴﻮﺳﺘﻮﻣﻮس
وﻋﺪد ﻣﻦ آﺑﺎء أﺧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺒﺮ اﻟﻤﻔﺪس وﻣﻦ ﻛﻬﻨﺔ ﻣﻄﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮة
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻻورﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﻏﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ ﻟﻪ
وﺣﺸﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪة ﻗﺎﻧﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ -ﻛﻔﺮﻛﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﺮوا ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻘﺪاس اﻻﻟﻬﻲ.
ﺧﻼل اﻟﻘﺪاس اﻟﻘﻰ ﻏﺒﻄﺘﻪ ﻛﻠﻤﺔ روﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.jp-newsgate.net/ar/2018/04/15/37776
ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺪاس اﻋﺪ اﻷرﺷﻤﻨﺪرﻳﺖ ﺧﺮﻳﺴﻮﺳﺘﻮﻣﻮس رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﺮ ﻣﺄدﺑﺔ
ﻏﺬاء ﻋﻠﻰ ﺷﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ وأﻫﺎﻟﻲ اﻟﺮﻋﻴﺔ ,وﻗﺎم
ﻏﺒﻄﺘﻪ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ.
httpv://youtu.be/l_w_bvQqX9Q
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎم – ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ

