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Melkite Greek Catholic Church Information Center 

Thursday after First Sunday after Pentecost: The Feast of 

the Divine Body of our Lord, God and Savior, Jesus 

Christ 

http://www.mliles.com/melkite/divinebody.shtml 

The Office and the Divine Liturgy of the Feast of the 

Divine Body of Our Lord, God and Savior, Jesus 

 خدمة صالة العيد،

جدّدها الحبر الطيب الذكر مكسيمس الثاني 

األول من القرن البطريرك األنطاكي، في القسم 

الثامن عشر. وأضاف إليها العالَّمة الخوري نقوالس 

الصائغ، الشاعر الحلبي الشهير خدمة التقدمة لأليام 

 األربعة المتقدمة عليها.

وإليك ما قالهُ هذا البطريرك مَؤلف الخدمة في تاريخ 

Virgin Mary Greek Melkite Catholic Mission 

 إرساليّة العذراء مريم للروم الملكيين الكاثوليك

http://www.mliles.com/melkite/jesuschrist.shtml
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Christ commemorates the passion and death of Our Lord, 

God and Savior, Jesus Christ. 

Most Reverend Joseph Raya, 

Archbishop of Aka, Haifa, 

Nazareth, and All Galilee 

explains this feast in Byzantine Daily Worship 

"The Holy Table is the continuation of Calvary and the 

Liturgy announces the death of Christ, present as a 

Victim, under the appearances of bread and wine. His 

Body nailed to the cross and his Blood drained out of 

Him, are offered to the Father, by Him, by the priest and 

by the attendance. If we wish to share in the sacrifice, we 

should also consume the Victim the Sacrament of Holy 

Eucharist." 

History 

Pope Urban IV insitutited this Feast in 1264. The Feast 

of the Divine Body of our Lord, God and Savior, Jesus 

Christ became popular among Melkites, particularly in 

the eighteenth century, during the time of His Beatitude, 

Maximos II, Patriarch / Batriyark of the cities of 

Antioch, Alexandria and Jerusalem, of Cilicia, Syria, 

Iberia, Arabia Mesopotamia, Pentapolis, Ethiopia, of all 

of Egypt and the entire East, Father of Fathers, Pastor of 

Pastors, Bishop of Bishops, the Thirteenth of The Holy 

Apostles. In the eighteenth century (1737), the Feast of 

the Divine Body of our Lord, God and Savior, Jesus 

Christ was added to the Pentecostarion. 

The office of this Feast was composed by a monk of the 

Basilian Order. 

The Latin Catholic Church calls this Feast "Corpus 

Christi", which is Latin for "Body of Christ". 

Kontakion, Troparion, Exapostilarion, and Vespers 

Sticheron or Doxastichon 

TROPARION (TONE 1) 

Christ, having loved His own, loved them until the end 

and gave them His body and blood as food and drink. 

Wherefore let us offer them our veneration and say with 

fear: "O Christ, glory to your condescension: for You 

alone are the Lover of Mankind." 

Epistle 

 وضع العيد:

إعلموا أيُّها األخوة المسيحيون أن السبب في وضع 

كنيسة هللا المقدسة هو أنهُ في سنة  هذا العيد في

للتجسُّد اإللهي في عهد البابا أوربانوس الرابع  1263

والملك ميخائيل الباليالوغوس، حدثت أعجوبة 

عظيمة في القربان المقدّس في قرية بولسينا من 

أعمال فتيربو. وهي أن الكاهن بينما كان يكمل خدمة 

يستنينا، القداس أمام الشعب في كنيسة القديسة خر

شك بعد التقديس الجوهري في صحة وجود جسد 

المسيح. فلما قسم القربان المقدس إلى جزئَين جرى 

منهُ دٌم حيٌّ وصبغ االنديميسي كلها. فألجل هذه 

العجيبة السامية رسم البابا المذكور بأن يعيّد في كل 

سنة عيدٌ إلكرام القربان المقدس، ودُعي بعيد جسد 

الخميس الثاني بعد العنصرة. الرب وذلك في يوم 

ولكي يكون هذا العيد مفيداً لتثبيت اإليمان المستقيم 

ودحضاً العتراضات األراتقة، أمر بأن جميع 

المسيحين يطوفون بالقربان المقدس في كل المدن 

والقرى بكل ما يقدرون عليِه من اإلجالل والتكريم. 

وكتب بذلك إلى جميع رؤساِء الكنيسة فأوجبوا 

. ومن ذلك الزمان إلى يومنا هذا صار هذا رسمهُ 

العيد عند النصارى من أفضل وأبهج األعياد 

السنوية. هذا ما ذكره المعلم بارونيوس في تاريخِه. 

فالذي يتبين مما خبر بِه هذا المَؤّرخ هو أن الروم 

كانوا يعيّدون هذا العيد كما يعيدهُ الالتينون. والدليل 

الخوري عبد المسيح  على ذلك هو ما أخبرني بهِ 

الدمشقي أحد كهنة الكرسي البطريركي، بأنه قد رأى 

في المكتبة البطريركية في عهد السيد البطريرك 

كيرللس الحلبي كتاب البنديكستاري عتيقاً عربياً وفي 

آخِرِه رتبة عيد الجسد كاملة كرتبة باقي األعياد 

تبة السيدية. فقد تحقق إذاً أن الروم كانوا يعيدونهُ بر

وطقس حسب عوائدهم كباقي األعياد السيدية. ولم 

ً أو في  نتحقق هل كان في كل األبرشيات عموما

بعضها. لكن المرجح أنهُ كان في بعضها، ولذلك 

أمكن أن يبطل منها مع تمادي الزمن وتغيير أكثر 

أحوالهم. وأما السبب في تجديدِه عندنا في كنيسة 

دتني العناية اإللهية حلب الكاثوليكية، فهو أنهُ لما قل

مسيحية،  1732تدبير هذه الكنيسة المقدسة في سنة 

رأيت رعيتي تعيد هذا العيد الشريف بعبادة مسيحية 

ورغبة حميدة وقد تمسكت بِه منذ سنين جمة. والسبب 

في تمسكها بِه هو أنهُ كان قد حدث في هذه المدينة 

ً ذريعاً. فحينئٍذ فرض أحد  طاعون فتك بالناس فتكا

الكهنة الواعظين في حين عظتِه على الشعب، أن 

يصوموا ثالثة أيام قبل هذا العيد ويعيّدوهُ بعبادة 

واحترام طالبين من هللا أن يرفع عنهم الطاعون 

http://www.mliles.com/melkite/jesuschrist.shtml
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_________________________________________ 

 

 

 

  :سنة قميًصا كتب عليه 60ارتدى رجل عمره 

 .رة، لكّن لي ستًّا وستّين سنة من الخبرةأنا فتى في السادسة عش

 !ذلك هو الموقف من الحياة

On an old man's shirt was written a sentence, 'I am not 60 years old, I am Sweet 16 with 44 years of 

experience.  

That's ATTITUDE OF LIFE. 

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

 

الفترة الزمنية الوحيدة التي يمكن " :اآلن ؛لزمن الحاضراتعلّم من الماضي،  وضع خططا مفّصلة جذّابة للمستقبل، لكْن ِعش في 

 "الّسيطرة عليها

 )دنيس ويتلي، مفّكر أميركي معاصر(

Learn from the past, set vivid detailed goals for the future, and live in the only moment of time over 

which you have any control: NOW… 

Denis Waitley 

1 Corinthians 11:23-32 The Epistle contained in the text 

was chosen when the feast was created in 1737. The 

original Epistle was that of the regular cycle, i.e., 

Romans 5:10-16. 

Gospel 

John 6:48-54 The original Gospel was that of the regular 

cycle, i.e., Matthew 8:23-27. 

بواسطتِه. وهكذا كان، أي أن هللا استجاب لهم ورفع 

الطاعون عنهم. ومن ذلك الوقت تمسكوا بِه وجعلوا 

سة. فلما رأيت أن تعييدهم يعيّدونهُ بعبادة مخلصة مقدَّ 

لهذا العيد المقدَّس، هو فعل فاضل من أخص أفعال 

العبادة المسيحية الالئقة بأبناِء بيعة هللا المقدسة 

الكاثوليكية، ألَّفت هذه الرتبة لهُ المختصة بِه حسب 

طقوسنا المقدسة وعوائدنا الحميدة. وأثبتُّ تعييدهُ 

للتجسد  1737سنة عموماً كما يليق بجالل مقامِه في 

اإللهي. فنسأَلهُ تعالى أن يكون مقبوالً عندهُ وأن 

 يستجيب بِه تضرعنا إنهُ السميع المجيب.



4    June 2018       
 

 


