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األ�د السادس من زمن العنرصة: إرسال الّرسل ١٢

 مكان
ّ

روا في كل
ّ

أرسل يسوع الّرسل ليبش

دعو� �ك�شف مًعا الب�ان اليت زارها لك� من التالم�ذ �الل رسالته الت�شريّیة 

من �الل إجياد الطریق املناسب اليت �ربط ّلك إمس تلمیذ �مس الب� ا�ي زاره.

الهندروما
أورشلمي

روس�یا
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٢
األ�د السادس من زمن العنرصة

                            إرسال الّرسل

�لق هللا الطبیعة لنتعّمل مهنا، خفلق احلیوا�ت ّلك مهنا مـ�ـمّزية بصفات �اّصة هبا...

فلرنبط لك ح�وان �لصفة اليت ت��اسب معه

م من الحيوانات
ّ
لنتعل

شجاعوديع ماكرفخوروفي حكيم

األجوبة: أسد-شجاع / حية-حكيمة / ديك-فخور / ثعلب-ماكر / كلب-وفي / حمل-وديع
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األ�د السادس من زمن العنرصة
                            إرسال الّرسل

ا عام ١٨١٥ �� إيطاليا �� عائلة فق��ة. عندما �ان صغ�ً�ا، و��نما �ان ير�� األغنام، 
ّ
ولد يوحن

 �
ّ

شاهد العديد من األطفال الفقراء الذين �انوا يفعلون الكث�� من األمور السّ�ئة. لذلك ص�

هؤالء  �ساعد  أن  منھ  وطلب  ا��لم   �� معھ  هللا  ت�لم  الليا��  إحدى  و��  أجلهم.  من  ا 
ّ
يوحن

ا فكرة، وقرر عمل عرض ��رّي لألوالد، و�دل أن يأخذ م��م 
ّ
األطفال. فخطرت �� بال يوحن

ا 
ً
ا �اهن

ّ
ا أصبح يوحن

ً
نقوًدا للدخول، طلب م��م أن يقولوا صالة ل�سمح لهم بالدخول. والحق

ا املال ولم �ساعده أحد، 
ّ
مهم. لم يملك يوحن

ّ
و�دأ يجمع األوالد من الشوارع ل�ساعدهم و�عل

لكن هللا بارك عملھ. وسر�ًعا، أصبح لديھ منازل لألوالد الفقراء فأنقذ حياة العديد م��م.

من هو Don Bosco؟
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األ�د السادس من زمن العنرصة
                            إرسال الّرسل

لك مّ�ا رسول يف ح�اته من �الل األعامل اليت نقوم هبا...

دعو� خنتار معًال ج�ًدا �ك�به يف الفراغ يف األسفل

وَنِعْد هللا أن نقوم به �الل هذا األس�بوع املق�ل.

ا رسول
ً

أنا أيض
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ترتيلة «امألني اآلن»
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أس�بوع م�ارك!

أرفع يداي نحوك، شفتاي تهِتف لك،
ني، يا رب

ّ
كنسمٍة تلف

أسجد أمام عرشك، أرفع تسبيًحا السمك،
كنسمة تلفني، وترفع نفسي


