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أ�د الكهنة ٤٢

 كمان فيك تكون قّديس
َ

إنت

يف تذاكر الكهنة املتوفني لنضع دا�رة حول صور القّد�سني ا��ن اكنوا �هنة، 
ول�سَع أن نتعّرف �لهيم وأن نتأّمل يف مسرية ح�اهتم
ولنصّل من أ�ل ّلك الكهنة مرّدد�ن هذه الصالة :

نا، كهنة قّديسين! أعِطنا يا ربَّ
يه

ّ
ي فيين

الخوري جان مار
األخت تيريزيا للطفل يسوع

األب شربل مخلوف

وشي
األب بيو الكبّ

األخت رفقا

األخ اسطفان نعمة

األخ فرنسيس األسيزي

ا، أّما «األخ» واألخت» فهما لقبان 
ً
نالحظ : فقط من يحمل لقب «الخوري» أو «األب» يكون كاهن

ا !
ً
 راهب مرسوًما كاهن

ّ
ن على التكّرس في رهبنة وليس بالضرورة أن يكون كل

ّ
يدال



anteliasdiocese.com

أ�د الكهنة

٢

ر كهنتنا دائًما
ّ

لنتذك

ل أهلي:
ّ
إسم الكنيسة والكاهن الذي كل

................................................................................................
إسم الكنيسة والكاهن الذي عّمدني:

................................................................................................
اسم الكنيسة وكاهن رعّيتي:

................................................................................................
إسم الكنيسة وكاهن رعّية ضيعتي:

................................................................................................

ر مًعا الكهنة الذين كان 
ّ

لنتذك
لهم دوًرا أساسّيا في حياتنا:
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الكاهن يحّبنا ويرافقنا

٣

لنتعّرًف �ىل دور ووظائف اكهن الرعیة

من �الل ربط الصورة �لوظیفة املناس�بة لها

 محتاج
ّ

مساعدة كل

تعليم كلمة الله للجميع

مات
ّ
مرافقة المؤمنين والمنظ

المساعدة على التقّرب من سّر التوبة

اإلحتفال باإلفخارستّيا

اإلحتفال بسّر الزواج
ومرافقة العائالت

والدة روحّية جديدة
في قلب الكنيسة
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ملحق: األخ اسطفان نعمه

من هو األخ اسطفان نعمه؟

صالتھ  كتاب   �� يقرأ  و�ان  القراءة،  مبادئ  ��فد  قر�ة  إبن  �عمھ  إسطفان  األخ  �عّلم 

ي��ّدد  ب�تھ. و�ان  ا��قول قرب   �� البقر  يفارق جيبھ. كما �ان ير��  الذي ال  الصغ��، 

دائًما ع�� معبد مار سابا ليصّ��. 

املارونّية،  اللبنانّية  الرهبنة  دخولھ  �عد 

املنجل  اليومّي،  عملھ  أدوات  أصبحت 

وامل�شار  وا��ل  والشوكة  واملعول 

األرض  اصالح   �� �ستعملها  واملطرقة… 

ال��ور  و�شذيب  ال��بة  وحراثة 

وهندس��ا وف��كة األبواب والشبابيك.

�لمة  ف�انت  حياتھ  صقل  أدوات  أّما 

ومسبحة  والتأّمل،  والصالة  اإلنجيل 

البتول مر�م وخدمة ا��ّبة والشراكة مع 

االل�ّ�،  والقّداس  الّرهبان  إخوتھ 

االل�ّ�.  با��ّب  الّلقاء  ا��  دوًما  م�شوًقا 

�انت حياتھ فعل شكر وتقدمة مقّدسة 

� ومشورا من األرض إ�� السماء، زارًعا 

درو�ھ سنابل قمح.
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أس�بوع م�ارك!

يا الله، دلني عالنور
يني إمشي، على درب جديدة

ّ
خل

ي، بإيمان وقّوة
ّ
علمني صل

ي المحّبة، تكبر بقلبي
ّ
خل

يلنا قلوبنا
ّ
ر أنفاسنا،  نق

ِّ
ه

َ
ط

ر عقولنا، تنسير على درب النور وِّ
َ
 ن

ترتيلة «يا الله دلني عالنور»


