
  
  

  
  

  لدامور 

 فالمرأتان 
ص العالم 
عّد الطريق 

وا في هذه 
ت واحدة ن

" يئة العالم
ء صنعته 

 وام زوجة
ن، وآم هو 
ابنها البكر 

سامات، آم 
الدهن مع 
جديد يطّل 

  ... البشر 
وتضرعي 

  .ن

 :جديد رعيتنا 

  :شكر خاص 
  ـة وصــل

 ا–ة مار الياس والسيدة 
 27/11/2005  

  

  وأطفال... 
ن يكون لقاًء عابرًا أو عاديًا
راء تحمل في أحشائها مخل
هي تحمل السابق الذي سي

."  
ريم واحدة من آثيرات مّر
ن أليصابات أما ليوحنا، لكا

  . عوا في طيات الزمن
حمل اهللا الذي يحمل خط" 

، واللقاب يوحنا المعمدان

أعطاها حين آّونها لتكون 
تارها أمًا له، تحمله لآلخري

شرقية ندعو األم على اسم 

راعات والتناقضات واإلنق
هللا يغذون بها اوهم لكلمة ا

بعالم أفضل مع آل مولود  
أفضل ويلتقي بإخوته جميع 
مهاتنا ليكونوا على مثالك، 

حمل أبناًء هللا صالحية أم ، ت

 ة العذراء
ぁ              صلـ

نشرة اسبوعية تصدر عن رعي
 األحد– 3العدد 

  
  
  
  

...أمهات  
لقاء مريم بأليصابات ال يمكنه أ

 فاألولى عذعاشتا إختبارًا فريدًا
والثانية بعد ان آانت عاقرًا، ها 

الطريق والحق والحياة"لمن هو 
ولو لم تكن أمًا ليسوع لكانت م

ولم تك... األرض ورحلوا عنها 
من الذين مّروا في التاريخ وضا
بلقاء اإلثنتان تم اللقاء األول بين
وبين من سيدل عليه بهذا اللق

  .... األمهات 
عظيم اهللا في حبه للمرأة، وآم 
وآم رفع شأنها وآرامتها حين إخ
جميل وغني بدالالته في ثقافتنا ال

  ... )أم فالن (
واليوم في مجتمعاتنا المليئة بالص
نحتاج الى امهات يفتحون قلوب
الحلب، ويجددون األمل والرجاء
على العالم، ليساهم في بناء عالم 
يا مريم ام اهللا وامنا احفظي لنا ا
إلبنك من أجل ان تصير آل إمرأ

 :صدى الكلمة 

زيارأحد 
  
لجميع ابناء الرعية من فعاليات رسمية وسياسية ونوادي وجمعيات أهلية 

، على مساهمتهم في انجاح ...وخيرية ومنظمات وحرآات آنسية وعائالت 
زيارة المطران بولس مطر السامي اإلحترام الى الدامور وأضفوا عليها جوًا 

  . ليبارآهم الرب جميعًا. رعويًا وأخويًا 
  

  
  
  

اه ــرًا سّميــذآ.هندس وليد ابو عبداهللا وزوجته جيزيل مولودًا جديدًا رزق الم 
  . اهللا يبارك . وهو الولد الثاني في العائلة. جان بول 

  
  
  
  
  

  وبيشاي تشرين الثاني عيد الرسول اندراوس 30األربعاء 
  ريوسفا آانون االول عيد مار فرنسيس آس3السبت 

  
  
  

م الحرآة الرسولية في الرعية سهرة في مطعم تنظبمناسبة عيد القديسة بربارة  
 سن الفيل لدعم نشاطاتها الرسولية " يابا"

أيضًا ينظم تجّمع قدامى مدرسة الراهبات سهرة في الدامور في مبنى  
Arcenciel لدعم عملهم في المدرسة .  

  
  

إنتقل الى رحمة اهللا تعالى السيد جوزيف نعمان الهاشم يوم األربعاء  
  .صلوا من أجله . 23/11/2005الواقع فيه 

:وفيات

 :مناسبات 

  :األعياد 

  : والدات 



  
 
  
  
  
  

 .الرسالة هي من أروع األناشيد التي آتبت في الكتاب المقدس بعهديه 
 .القدسفي نشيده يبارك القديس بولس اآلب واالبن والروح  
من البداية قبل إنشاء العالم حتى إآتماله في يسوع التدبير الخالصي ويشرح  

المسيح الذي سيجمع آل شيء به ويتوقف عند عمل الروح القدس اآلتي الذي ناله 
  .المؤمنون منذ اآلن عربون ميراثهم للحياة األبدية

  
  
  
  

  زيارة مريم ألليصابات
ودخلت . اوفي تلك األيام قامت مريم فمضت مسرعة الى الجبل الى مدينة في يهوذ

فلما سمعت أليصابات سالم مريم، إرتكض . بيت زآريا، فسلمت على أليصابات
مبارآة أنت : "الجنين في بطنها، وامتألت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها

من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما ان وقع صوت ! ومبارآة ثمرة بطنك! في النساء
فسيتم ما : فطوبى لمن آمنت. جًا في بطنيسالمك في أذني حتى إرتكض الجنينابتها

  ".بلغها من عند الرب
  

  :)فقالت مريم (نشيد مريم 
سوف . تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باهللا مخلصي ألنه نظر الى آمته الوضيعه"

قدوس اسمه : تهنئني بعد اليوم جميع األجيال ألن القدير صنع إلي أمورًا عظيمة
آشف عن شدة في ساعده فشتت المتكبرين . يتقونهورحمته من جيل الى جيل للذين 

أشبع الجياع من الخيرات . حط األقوياء عن العروش ورفع الوضعاء. في قلوبهم
نصر عبده إسرائيل ذاآرًا آما قال ألبنائنا، رحمته . واألغنياء صرفهم فارغين

  ."إلبراهيم ونسله لألبد
  . الى بيتهاوأقامت مريم عند أليصابات نحو ثالثة أشهر، ثم عادت

  
  
  
  

  :من أناشيد مار أفرام السرياني 
 أّمك ربنا ال يعرف أحد آيف يدعوها  

  أيدعوها بتوًال ؟ ها ابنها حاضرًا
  أيدعوها متزوجة؟ لم يعرفها رجل

 وإذا آانت أمك ال تدرك، فأنت من يدرآك؟ 
 

 .لك التسبيح يا من يسهل لديه الكل، آرب الكل 
  

 .تك مع الجميع صارت لك أما، صارت لك أختًاوانها أخ. إنها أمك هي وحدها 
  

  وإنها خطيبتك مع العفيفات 
 .بكل شيء زينتها، يا جمال امه

  
 .وصارت حامًال بخالف الطبيعة. آانت مخطوبة حسب الطبيعة قبل مجيئك 

  . بعد مجيئك ايها القدوس
 .ومكثت بتوًال، إذ ولدتك بالقداسة

  
 .ل ناطقًا فصمت بداخلهادخلها سيدًا فصار عبدًا دخ. عجب هي أمك 

  .دخلها رعدًا فسكن صوته
 .خرج وهو يثغو. دخل راعي الكل فصار فيها حمًال

  
 .قلب األنظمة حشا أمك، يا منظم الكل 

  دخل غنيًا فخرج فقيرًا
  دخلها ساميًا، فخرج متواضعًا

   دخلها بهاًء، فخرج البسًا لونًا حقيرًا

 :من أقوال اآلباء القديسين  
  14  -1، 1أفسس : أفكار حول الرسالة 

 )45-39: 1لوقا : إنجيل األحد 
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