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L’Écho du diocèse de Constantine et d’Hippone 

 قسنطينة و هيبون أبرشية  صدى

2015الملحق العربي    ديسمبر   

 الزيارة األبرشية الى تقرت
2016جانفي  2والسبت  1الجمعة  

 
(.1916ديسمبر  1)سيكون مئوية وفاة الطوباوي شارل دي فوكو  2016العام   

.هو مدينة تقرت( نسبة لدي فوكو)المكان األقرب ألبرشيتنا و الذي فيه الروحانية  الفوكوالدية   
مع األخت الصغيرة ماجدا لينا وهن  1939ففيها أنشأت جماعة أخوات يسوع الصغيرات عام 

.يعشن في أخويات صغيرة 1300الزلن بهذه المدينة رغم انتشارهن في كل العالم حيث عددهن   
فلماذا ال نبدأ سنتنا الجديدة من هناك خاصة أن فصل الشتاء مناسب جدا لزيارة المنطقة علما أن مدينة تقرت جذابة في الصحراء 

. كلم عن بسكرة 220الجزائرية تقع على بعد   
.ستكون فرصة الكتشاف شارل دي فوكو و األخوات الصغيرات و روحانيتهن و كذلك رعية تقرت  

.التفاصيل حول التنظيم و و للمشاركة يرجى االتصال بمسؤول الرعية التي تنتسبون إليها  

 أسمه الرحمة
السنة الطوباوية للرحمة 
التي تبدأ شهر ديسمبر 

ففي . هذا هي رحمة لنا
هذا الزمن الذي يسوده 

التوتر و القلق أمام 
التحديات الكبرى تحديات 
الحروب و ألعنف تحديات 

األزمات في االقتصاد األخالق واإليمان اضافة 
لتحديات الحفاظ على البيئة أمام كل هذا يقول لنا 
الرب و من خالل البابا فرانسيس أود أن تكتشفوا 

.قلبي الرحيم  
هذه السنة نعمة مهداة لنا حتى يغمرنا و يشفينا ربنا 

الذي اسمه الرحمة فهو اطلعنا على طيب و 
متواضع من خالل الطفل في المذود وليقول لنا ان 

 المستقبل كله للحنان
ولكي نتعلم تسليم ذاتنا للرحمة في سنة الرحمة هذه 

يمكننا تأل حياة شارل دي فوكو السعيد فهذه   
(  1916ديسمبر  1)السنة هي أيضا مئوية وفاته 

ونترافق مع صالته لتسليم الذات وكما كان يفعل 

سنبقى لفترات مع يسوع في الناصرة لنتأمل 
. الرحمة في حياة أسرة بسيطة في قرية صغيرة
وكذلك مع األخت مادلين البنت الروحية لألخ 

شارل التي أسست األخوات الصغيرات في 
توغورت سنتعلم كيف نتلقى من ايدي مريم طفل 

بيت لحم الذي يمككنا من التخلي عن كل رغبة 
 للقوة فينا

" كما اخبرنا القديس "  في ذاته قد حطم ألكراهية 
فلنكن عل يقن أنالحب و ( 16-2 –أفسس )بولس 

الغفران كيالن بتجريد العف في داخلنا ثم في داخل 
 جماعتنا و بين الجماعات 
هناك أوقات يقول لنا " لنصغي لنداء أبونا القديس 

نكون مدعوون بشدة لاللتفات للرحمة لكي نكون 
 نحن أيضا عالمة فعالة لعمل األب 

هذه الشهادة نحن مدعوون لندلي بها الى جانب 
مؤمنون أخرون يدعون مثلنا هللا الرحمان الرحيم 

و مع كل الناس ذوي االرادة الطيبة فال أحد 
.مستثنى من الرحمة المقدسة  

+ األب بولس   
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 السيد يسوع ال يزال يشفينا من الماضي

أغسطس وصلتنا  42و  42إضافَة  للشهادات التي وردت في العدد السابق على  الخلوة الروحانية التي انعقدت بين 
 :هذه الشهادة القيمة 

قبل كل شيء أشكر الرب يسوع علىى هىذا االمىتىيىاز 
الذي منحني إياه أن أكون حىاضىرة ألول مىرة 

منذ استلمت الىدعىوة لىلىخىلىوة .  في خلوة روحية
وأنا أهيئ في قلبي ألني عادة أبذل جهدا كبىيىرا 
عندما أقابل شخصا مقربا أو إنسانا عزيزا وفي 

عنىدمىا دخىلىت .  تلك الخلوة سأقابل الرب يسوع
للكنيسة في أول يوم للخلوة فىجىأة انىغىلىقىت كىل 
أبواب العالم تىركىتىهىا خىارا أسىوار الىكىنىيىسىة 
وانفتحت أبواب أخىرى روحىيىة لىم أكىن أعىلىم 

 .حتى بوجودها
و في مثل السامري الصالح ذكرني الرب أني مشيىت 
في نفس الطريق الذي مشى فيه اليهودي وربي 
يسوع هو مىن وجىدنىي بىيىن الىمىوت والىحىيىاة 
وشفى جروحي وتركني في مىنىزل نمىن ودفىع 

وكىان .  مسبقا دمه الطاهر ليحمىيىنىي ويشىفىيىنىي
الرب يصغي لي باهتمام كنىت أشىعىر بىوجىوده 
في مخدعي ينظر لي برأفة وتحىنىن كىنىت أراه 

 . باإليمان
أثر الخلوة لم ينتهي بعد انتهاءها في الكنيسة بل بىقىى 

األمىر لىيىس سىهىال .  اآلن مفعولها سائرا حىتىى
أنا أتدرب على الىحىيىاة فىي .  لكنه ليس مستحيل

  .حضرة الرب وأقتدي به وبألنبياء
أشعر بعد مرور أيام عن الخلوة أن ذهني تجدد هىوذا 
الكل يصبح جديدا ال أشغل نفسي بالعالم و فىي 

نفس الوقت أكون عضوا فعاال فيه وشهادة حية 
أقضىي وقىت مىمىتىع مىع الىرب .  للىرب يسىوع

أصىبىحىت أنىتىبىه .  أصلي فيه لنفسي ولىخخىريىن
لتصرفاتي وأفعالي وأقوالىي وخىاصىة أفىكىاري 

  .ألن الرب يعيش في قلبي وأنا هيكل الرب
أصبحت استشير الىرب فىي كىل خىطىواتىي وأحىاول 

أصىبىحىت .  معرفة مشيئته في حياتىي وأطىبىقىهىا
أرى العالم بعيون الرب أكثر رحمة ألني أنظر 
للعالم بعينيه وأصغي لىنىفىسىي ولىلىنىاس بىأذنىيىه 
وأتكلم فقط ما يرضىيىه و بىلىسىانىه وأفىكىر مىن 

 .خالل فكره
الرب يسوع هو حياتي منىحىنىي الىخىالح ومىنىحىنىي 

  .الفرح الرب هو قدوتي
 هامس

 المفكرة الليتورجية

 عيد ميالد المسيح ديسمبر 52

 عيد العائلة المقدسة ديسمبر 52

 القديسة مريم والدة الرب يناير 1

 عيد الغطاس يناير 3األحد 

 عيد عماد الرب يناير 11األحد 

  

 األربعاء الرمادي و بداية زمان األربعين فبراير  11األربعاء 
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هدا الملحق باللغة العربية من مجلة صدى أبرشية قسنطينة و هيبون مخصح للقراء ألمعربين 
 يمكنكم المشاركة فيه و اثرائه بمشاركاتكم ومساهماتكم و كذلك مالحظاتكم و انتقاداتكم

يكمن لجميع القراء الراغبين في المشاركة بنح او كتابة او مساهمة او مالحظة االتصال بنا على 

البابوية خالصة البراءة: تفاصيل سنة الرحمة  
 الرحمة ليست كلمة مجّردة، بل وجهاً ال بد من تمييزه والتأمل به وخدمته

 الجزء األول

تألف براءة الدعوة إلى يوبيل الرحمة االستثنائي المعنونة 

يصف البابا فرنسيس . نقطة 25من " وجه الرحمة"

خصائح الرحمة األكثر تميزاً واضعاً المسألة بخاصة 

.تحت نور وجه المسيح  

الرحمة ليست كلمة مجّردة، بل وجهاً ال بد من تمييزه 

-6)تتوّسع البراءة في مفتاح مثلث . والتأمل به وخدمته

الرحمة هي . "، وتصف الكنيسة كعالمة رحمة موثوقة(9

(.10النقطة " )الركيزة التي تدعم حياة الكنيسة  

. يشير فرنسيس إلى المراحل الرئيسية في اليوبيل

ويتزامن االفتتاح مع الذكرى السنوية الخمسين الختتام 

تشعر الكنيسة بالحاجة إلى . "المجمع الفاتيكاني الثاني

بالنسبة إليها، هو الذي افتتح مرحلة . إبقاء هذا الحدث حياً 

فقد أدرك نباء المجمع بقّوة، كنفحة . جديدة في تاريخها

أبناء  حقيقية من الروح القدس، ضرورة مخاطبة 

بعد هدم . عصرهم عن هللا بشكل أكثر قابلية للفهم

الجدران التي عزلت الكنيسة لفترة طويلة في قلعة 

". مميزة، نن األوان إلعالن اإلنجيل بطريقة جديدة

  (.4النقطة )

في العيد الليتورجي ليسوع "ستختتم السنة اليوبيلية 

في ذاك . 2016نوفمبر  20المسيح ملك الكون، في 

اليوم، لدى إغالق الباب المقدس، ستحركنا أوالً مشاعر 

االمتنان والشكر تجاه الثالوث األقدس ألنه منحنا زمن 

وسوف نعهد بحياة الكنيسة، والبشرية . نعمة استثنائي

جمعاء، والكون أجمع، إلى سيادة المسيح، راجين أن 

ينشر رحمته كندى الصباح من أجل تاريخ مثمر ُيبنى 

(.5النقطة " )بالتزام الجميع بالمستقبل القريب  

 vatican.vaعن موقع الفاتيكان    
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يناير 2و  1 الزيارة األبرشية الى توغورت  

 يناير و فبراير  عروض عن شارل دي فوكو في مختلف الرعيات

فبراير 13-12 لقاء القطاع الغربي في سطيف  

فبراير  19-18 لقاء قطاع قسنطينة  

مارس 8-7 لقاء المرافقين الروحيين   

مارس 8 قداس الميرن  

مارس 8 مجلس الكهنوت   

مارس 19– 17 األيام األبرشية للطلبة  

مارس  18 لقاء متعدد الديانات حول الرحمة  

مارس 18 أحد الشعانين و بداية األسبوع المقدس  

ماي  20 المجلس الرعوي لألبرشية  

  

  

 فصل الصيف األيام العالمية للشباب في كراكوفي 

 نهاية الصيف ازيارة األبرشيات الى روما  للسنة اليوبيلية

 أبت  
 صالة تسليم الذات

 
  .أبت، إني اسلٌم لك ذاتي ، فافعل بي ما تشاء 

  .ومهما فعلّت بي ، فأنا شاكُر لك 
 .إني مستعٌد لكل شيء 

  ليَس لي رغبٌة أخرى يا الهي،
 وفي جميع خالئقك، إني استودُع روحي  سوى أن َتكُمَل إرادتك فيَ 

  بين يديك، واهُبها لك يا الهي، بكل ما في قلبي من الحب، ألني احبك،
  وألن الحَب يتطلُب مني أن أهب نفسي، أن أودعها بين يديك، من دوِن قياس،

 .ألنك أبي... وبثقٍة ال حَد لها


