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األ�د التاسع من زمن العنرصة: �ر�مج الرسول ١٥

ما أجمل العودة إلى التراث

يف الصف�ة التالیة، س�ن�د صورة �لب�ت ا�لبناين التقلیدي،

لنطبعه ونقّصه ونـجـمـعه و�زّینه بعنارص وأش�یاء خمتلفة جندها يف الب�ت وال حنتا�ا

أو بعنارص من الطبیعة كام هو م�ّني يف هذه الصورة

(ميك�نا اس�تعامل احلبوب، القطن، ورق الشجر...)
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ـز بني األن��اء والقّد�سني من �الل وضع إشارة x حتت ّلك صورة لـُنم�
يف اخلانة املناس�بة
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لنتعّرف مًعا على األنبياء

داوود
قّديس              نبّي !أو

موسى
قّديس              نبّي !أو

دانيال
قّديس              نبّي !أو

إبراهيم
قّديس              نبّي !أو

يونان
قّديس              نبّي !أو

تيريزا الطفل يسوع

قّديس              نبّي !أو

فرنسيس األسيزي

قّديس              نبّي !أو

األب بيو

قّديس              نبّي !أو

ا بولس الثاني
ّ
يوحن

قّديس              نبّي !أو
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تنقلنا لكمة هللا من �ا� سلبّیة اىل �ا� إجيابّیة.

دعو� �ربط احلا� السلبیة �حلا� اإلجيابّیة اليت تقابلها كام هو م�ّني يف املثل.

كلمة الله تشفي

تعبان

زعالن

معّصب

ْد
َ
ما إلي َجل

وحيد

محّمس

مبسوط 

محبوب

رايق

مرتاح 



anteliasdiocese.com

٥
األ�د التاسع من زمن العنرصة:

                              �ر�مج الرسول

من هو القّديس فرنسيس األّسيزي؟

ُوِلَد فر�س�س عام ١١٧٩، �� إيطاليا.
وشراء  املال  تبذير  يحّب  �ان  شاًبا،  �ان  عندما 
 ع�� الفقراء كث�ً�ا. 

ً
املال�س الثمينة، لكنھ �ان شفوقا

العسكرّي و�ان  السلك  ا��  انضّم  ِ�َ� فر�س�س 
َ

ك وملا 
أ��ع الفرسان. مرض فر�س�س كث�ً�ا، وخالل ف��ة 
 �� وقتھ  تكر�س  وقّرر  با�،  كث�ً�ا  ر 

ّ
يفك �ان  مرضھ 

مساعدة الفقراء وا��تاج�ن واملر���، واهتّم ب��ميم 
فر�س�س   �

ّ
تخ� وامل��ورة.  القديمة  الكنا�س  �عض 

عن �ل أموالھ وراح يجول العالم كرجٍل فق��، اال أنھ 
ا بفرحھ وحّبھ �. لم ينقصھ ���ء فبقي غني�
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أس�بوع م�ارك!

الحمد والشكران
والمجد والسلطان

والقدرة إللهنا 

له الحكمة والقّوة
 واإلجالل إلى أبد اآلبدين 

ُّ
والعز

 حبٍّ وإكرام
َّ

 أن ينال كل
ّ

مستحق
الجالس على عرش السماوات...


