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صالة البدء
باسِم ا£ِب واالبِن والّروِح الُقُدس، ا©له الواحد لُه الَمجُد إلى أبِد ا£بدين. آمين.

وس، عين الجود والّصالح. يا من، بيســـوع المســـيح ابنك الحبيب،  أي�هـــا ا�ُب القـــد�
َوَعـــدَت الّرســـل والّتالميذ بإرســـال الـــروَح القـــدس إليهم ليعّزيهم ويشـــّددهم. 
تعّطف وأرســـل إلينا روحك الحّي الّذي يقّدس الّنفوس، ليحّل فينا ويشّددنا في 
هذه المحنة الّتي تمّر بها بالدنا، ويصّلي فينا بأّناٍت ال ُتوصف، ونرفع لك مع صالتنا 
وطننا، والجرحى والُمصابين، وكّل المفقودين وأهلهم، والّذين خسروا بيوتهم 
وتشـــّردوا، وكّل العامليـــن للخير في هـــذه المحنة، وكّل إخوتنا الّذين ســـقطوا 
ضحّيـــة المأســـاة الّتي نعيشـــها. فُنصعَد لك المجـــد والبِنَك الوحيد رّبنا يســـوع 

المسيح، ولروحك الحّي القّدوس، من ا�ن وإلى أبد ا�بدين. آمين.

ع. أَســـُكُب أَماَمه  بِّ أََتَضرَّ بِّ أَصـــُرخ ِبَصوتي ِإلى الـــرَّ المزمـــور ١٤٢   بَصوتـــي ِإلى الرَّ
َشـــْكواَي وأَكِشـــُف أَماَمه عن ضيقي. ِإذا مـــا خاَرت روحي أَنَت َتعَلُم َســـبيلي. في 
ا. أُنُظْر ِإلى الَيميـــِن وأَبِصْر: ال أََحٌد َيعِرُفني.  ريـــِق الَّذي أنا ســـاِلُكه أَخَفوا لي َفًخّ الطَّ
ي لَيَس َمن َيســـَأُل عن َنْفســـي. ِإليـــَك َصَرخُت يـــا َربِّ ُقلُت: "أَنَت  َتـــوارى الَملَجأ َعنِّ
ُمعَتَصمـــي فـــي أَرِض اÃَْحبـــاِء أَنَت َنصيبـــي أَصِغ ِإلـــى ُصراخي فَقد ُذلِّلـــُت َتْذليًال. 
ـــجِن َنْفســـي ِلَكي أَحَمَد  ي. أَخِرْج ِمَن السِّ أَنِقْذنـــي ِمـــن ُمطـــاِرِديَّ Ãَنَّهم أَْقـــوى ِمنِّ

". قوَن َحولي Ãّنَك أَحَسنَت ِإلَيَّ ْاسَمَك. اÃَْبرُار َيَتَحلَّ
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#كلنا_بيروت

المرحلة ا�ولى

فيَنة،  ِر السَّ قراءة من إنجيل مرقس: كاَن َيُسوُع َناِئًما َعلى الِوَساَدِة في ُمَؤخَّ
ــم، أَال ُتَبالي؟ فَنْحُن َنْهِلــك!". فَقاَم وَزَجَر  َفَأْيَقظــه [التالميــذ] وَقاُلــوا لَُه: "يا ُمَعلِّ
يُح، وَحَدَث ُهــُدوٌء َعِظيم. ُثمَّ  يــَح وَقــاَل ِلْلَبْحر: "ُأْســُكْت! ِإْهَدْأ!". فَســَكَنِت الرِّ الرِّ
قــاَل ِلَتالميــِذِه: "ِلَمــاَذا أَْنُتم خاِئُفوَن هـــَكذا؟ َكْيــَف ال ُتْؤِمُنــون؟". فَخاُفوا َخْوًفا 
ــى ُيِطيَعُه الَبْحُر َنْفُســُه  عظيًمــا، وَقاُلــوا َبْعُضُهــم ِلَبْعــض: "َمــْن ُهَو هـــذا، َحتَّ

يح؟". (٤: ٣٨ – ٤١) والرِّ

أبانا الذي في الّسموات... الّسالم عليِك يا مريم... (٣)
المجد لآلب وا©بن والّروح القدس...

 من أجل وطننا الحبيب لبنان.

لنصـــلِّ   عندمـــا كنَت راقـــًدا يا رّب، فـــي الســـفينة وضَرَبتها العاصفـــة وكاَدت 
أَت العاصفـــة وقلَت لهم: "ال تخافوا"  ُتغِرُقهـــا، أيقَظَك التالميذ لُتنِقَذُهم، فهدَّ
Ãّنـــَك معهـــم. ونحُن اليوم َتُهـــب� على كنيســـِتنا وَوطِننا عواصـــَف كثيرة. فال 
ا مّنا، أًيّا كان  تسَمح بأن يغَرقا. بل َضْع في قلوبنا الّثقة بأّنك دائًما معنا. أعِط كًلّ
موقعـــه، أن يتّمـــَم مشـــيئتَك، حيث هـــَو، ُمســـتنيًرا بوصايـــاَك وتعاليمَك التي 
أوَجزَتها كّلها بمحّبة اÖ واÕنســـان. ســـاعدنا يا رّب على أن نتجاوز إنقســـاماَتنا 
ونعـــوَد إليك، فنرى في كّل إنســـاٍن أًخا لنا، ولو اختلَف عّنـــا في انتماِئه الدينّي 
نـــا يا رّب حّتى ُنِحبَّ كنيســـَتنا ووطَننـــا وُنعطيهما أفضَل ما  والسياســـّي. وقوِّ
عندنا من مواهَب َفُنســـِهَم في بنياِن الكنيســـة ونحافَظ على لبنان الرسالة، 

ِكنا به وبشهادِتنا فيه. آمين. بتمس�
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#كلنا_بيروت

المرحلة الثانية

قراءة من إنجيل متى: ِإْســَأُلوا ُتْعَطوا، ُأْطُلُبوا َتِجُدوا، ِإْقَرُعوا ُيْفَتْح لَُكم. 
َفَمــْن َيْســَأْل َيَنْل، وَمن َيْطُلــْب َيِجْد، وَمْن َيْقَرْع ُيْفَتْح لَُه. أَي� ِإْنَســاٍن ِمْنُكم 
ة؟ َفِإَذا  َيْســَأُلُه اْبُنــُه ُخْبــًزا َفُيْعِطيِه َحَجًرا؟ أَو َيْســَأُلُه َســَمَكًة َفُيْعِطيــِه َحيَّ
ُكْنُتــم، أَْنُتــُم اÃَْشــَرار، َتْعِرُفــوَن أَْن ُتْعُطــوا أَْوالَدُكــم َعطايــا َصاِلَحــة، َفَكــْم 

ذيَن َيْسَأُلوَنُه؟  اِلَحاِت ِللَّ َماواِت َيْمَنُح الصَّ ِباÃَْحَرى أَُبوُكُم الَّذي في السَّ
(٧: ٧-١١)

أبانا الذي في الّسموات... الّسالم عليِك يا مريم... (٣)
المجد لآلب وا©بن والّروح القدس...

من أجل المصابين والجرحى والمفقودين، وأهلهم.

متنا أن نســـأل فُنعطى،  لنصلِّ        يا رّبنا يســـوع المســـيح، أنت الّذي علَّ
وأن نطُلـــب فَنِجد! ها إّننا نضع بين يديك أخوات لنا وإخوة وقعوا ضحّية 
الكارثة الّتي ألّمت بوطننا، وســـّببت لهم آالًما شـــّتى. فمنهم من يتألّم 
بجســـده، ومنهم، آباء وأّمهات، وإخوٍة وأخوات يتألّمون لفقدان أوالدهم 
وما من خبٍر عن حالهم. فنسألك يا رّب من أجلهم، أن تقّويهم بنعمتك 
فيصبـــروا على آالمهم، ُمشـــركين إّياها بـــآالم ابنك الفـــادي، عّلها تؤول 

بهم إلى مجد القيامة. آمين.
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#كلنا_بيروت

المرحلة الثالثة

ِة  قراءة من رسالة القّديس بولس الّرسول إلى أهل روما:  َمْن َيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَّ
ٌة، أَِم اْضِطَهاٌد، أَْم ُجوٌع، أَْم ُعْرٌي، أَْم َخَطٌر، أَْم َسْيف؟ َكَما  الـَمِسيح؟ أَِضيٌق، أَْم ِشدَّ
ْبح!". ِإالَّ  ُه، وَقْد ُحِســْبَنا ِمْثــَل َغَنٍم ِللذَّ َهاَر ُكلَّ َنــا ِمْن أَْجِلَك ُنَماُت النَّ ُهــَو َمْكُتــوب: "ِإنَّ
َنا. فِإنِّي لََواِثٌق أَنَُّه ال َمْوَت وال َحَياة، وال مالِئَكَة وال  أَنََّنا في ُكلِّ ذِلَك َنْغِلُب ِبالَّذي أََحبَّ
ات، وال ُعْلَو وال ُعْمق، وال أَيَّ َخِليَقٍة ُأْخَرى تْقِدُر  ِرَئاَسات، وال َحاِضَر وال ُمْسَتْقَبل، وال ُقوَّ

ِة اÖِ الَّتي في الـَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا. (٨: ٣٥-٣٩) أَْن َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَّ

أبانا الذي في الّسموات... الّسالم عليِك يا مريم... (٣)
المجد لآلب وا©بن والّروح القدس...

من أجل الذين خسروا بيوتهم وأرزاقهم.

لنصلِّ        يا رّبنا يســـوع المســـيح، أنت الّذي أردت بتجّسدك أن تّتحد بنا 
وتصيـــر كواحـــٍد مّنا، لتجعلنا أبناء Ãبيك وإخوًة لـــك. إّننا نضع بين يديك 
في أوقات الضيق والشـــّدة الّتي تشـــهدها أّيامنا هذه، كّل إخوتنا الّذين 
رأوا بيوتهـــم وأرزاقهم، وجنى عمرهم، يتبعثر بلحظٍة عبث فيها الشـــّر 
ببلدنـــا! ونســـألك مـــن أجلهـــم أن تعضهم بروحـــك القـــّدوس والُمعّزي 
فيبقـــوا ثابتين بإيمانهم فيك، ُمحافظين على رجائهم بك، ُمعلنين أّن 
مـــا من شـــيٍء لـــو مهما بلغـــت عظمة وطأتـــه، يمكـــن أن يفصلهم عن 

محّبتك واÕيمان بخالصك. آمين.



anteliasdiocese.com
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المرحلة الرابعة

قــراءة من إنجيل متى:  َتَعالَوا، َيا ُمَباَركي أَبي، ِرُثوا الـــَمَلُكوَت الـــُمَعدَّ لَُكم ُمْنُذ 
ِإْنَشــاِء الَعالَم؛ Ãَنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني، وَعِطْشــُت َفَســَقْيُتُموِني، وُكْنُت َغريًبا 
َفآَوْيُتُمونــي، وُعْرَياًنــا َفَكَســْوُتُموني، وَمريًضــا َفُزْرُتُموِني، وَمْحُبوًســا َفَأَتْيُتم ِإلّي. 
ِحيَنِئــٍذ ُيِجيُبــُه اÃَْبــَراُر َقاِئليــن: َيــا َرّب، َمَتــى َرأَْيَناَك َجاِئًعــا َفَأْطَعْمَناك، أَو َعْطَشــاَن 
َفَســَقْيَناك؟ وَمَتــى َرأَْيَنــاَك َغريًبــا َفآَوْيَنــاك، أَو ُعْرَياًنــا َفَكَســْوَناك؟ وَمَتــى َرأَْيَنــاَك 
َمريًضا أَو َمْحُبوًسا َفَأَتْيَنا ِإلَْيك؟ َفُيِجيُب الـَمِلُك وَيُقوُل لَُهم: أَلـَحقَّ أَُقوُل لَُكم: ُكل� 

َغار، َفِلي َعِمْلُتُموه! (٢٥: ٣٤-٤٠) َما َعِمْلُتُموُه Ãََحِد ِإْخَوِتي هـُؤالِء الصِّ

أبانا الذي في الّسموات... الّسالم عليِك يا مريم... (٣)
المجد لآلب وا©بن والّروح القدس...

من أجل كّل العاملين للخير في هذه المحنة.

لنصـــلِّ        يـــا رّبنا يســـوع المســـيح، أنـــت الحاضر فـــي آالم الموجوعين، 
ودمـــوع الحزانـــى، وجوع الفقـــراء، وقلق المشـــّردين. إّننا َنـــِكُل إليَك كّل 
الّساعين في هذه اÃّيام الصعبة، لتخفيف آالم كّل متألّم، وبلسمة قلب 
كّل حزين، وســـّد عوز كّل ُمحتاج، وتدبير أمر كّل مشـــّرد. ونخّص بالذكر 
كّل العاملين في المجال الطبي، والمسعفين، والمتطّوعين في العمل 
االنســـاني. أعِطهـــم يـــا رّب بـــدل أتعابهـــم أن يختبـــروا فـــرح اللقـــاء بَك، 

ويعكسوه في عالمنا. آمين.
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المرحلة الخامسة

قــراءة مــن إنجيل يوحّنا: َ َقالَْت َمْرَتا ِلَيُســوع: "َيا َرّب، لَْو ُكْنَت ُهَنــا، لََما َماَت أَِخي. 
ي أَْعَلــُم ا�َن أَْيًضــا أَنَّ ُكلَّ َما َتْســَأُل اÖ، ُيْعِطيَك ِإيَّاُه اÖ!". َقاَل لََها َيُســوع:  ولـــِكنِّ
"َســَيُقوُم أَُخوِك!". َقالَْت لَُه َمْرَتا: "أَْعَلُم أَنَُّه َســَيُقوُم في الِقَياَمة، في الَيْوِم اÃَخير". 
َقاَل لََها َيُســوع: "أََنا ُهَو الِقَياَمُة والـــَحَياة. َمْن ُيْؤِمُن ِبي، وِإْن َماَت، َفَســَيْحَيا. وُكل� 
َمْن َيْحَيا وُيْؤِمُن ِبي َفَلْن َيُموَت ِإلى اÃََبد. أَُتْؤِمنيَن ِبهـــَذا؟". َقالَْت لَُه: "َنَعم، َيا َرّب، 

أََنا ُأْؤِمُن أَنََّك أَْنَت الـَمِسيُح اْبُن اÖ، ا�ِتي ِإلى الَعالَم". (١١: ٢١-٢٧)

أبانا الذي في الّسموات... الّسالم عليِك يا مريم... (٣)
المجد لآلب وا©بن والّروح القدس...

لراحة أنفس الضحايا.

لنصـــلِّ     أّيها ا�ُب، الحنـــوُن، الطويُل الُروِح والكثيُر الِنعَمـــِة والَحّق، يا َمْن ال 
َتشاُء موَت الخاِطِئ بل أَن َيُتوَب إليَك وَيحيا. أَّيها الــــرِحيُم الّذي َتَرَك لشعِبِه 
خطاياُهـــم، وصَفـــَح عن داوَد الّـــذي اعتَرَف بهفواِتـــِه. أَّيها الـــرب� الصاِلُح الّذي 
ـــار، َترأَّف بمن ســـقطوا ضحايا  ى العشَّ َوَهـــَب الغفراَن لِلصِّ وللخاطئة ولــــزكَّ
ِهم، وأَرِســـْل ِإليِهم مالئَكة اÃَماِن والســـالِم  الكارثـــة الّتي ألّمـــت بوطننا َوَنجِّ
ليكونـــوا هـــداًة لهـــم. ِلَيســـتقِبْلُهم، أَي�ها الـــَرب� اÕِلَه، ُنـــوُر َوجِهـــَك اÃبدّي. ال 
، ُذُنوُبُهم على مراِحِمَك وحناِنَك. وإذا كاَنوا قد َخِطئوا فاصَفْح  ـــْب، يا رب� َتتَغلَّ
َعنُهم واغِفْر لهم أَّيها الرب� اÕِلَـه، وارَحْمُهم َواْشَفق عليهم. َترأَْف عليهم يا 
رّب، أقمهـــم أَمـــاِم َوجِهـــَك، أَّيها الســـّيُد الصاِلـــح، وافَتح لُهم بـــاَب مراِحِمَك، 
يسيَك، وأَِقْمُهم  ُهم إلى قدِّ واسُتْرُهم تحَت أَكناِفَك، وأَنِقْذ نفوَسُهم، وُضمَّ

روا وآَمُنوا بك آمين. ِمْن َعْن َيميِنَك في ملكوِتَك، مع الّذين تابوا وَتبرَّ
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ي، ى، بل أن ُأَعزِّ يا رّب ال َتجَعلِني أطُلُب أّوالً أن ُأَعزَّ
أن ُأفَهَم بل أن أَفَهم، أن ُأَحبَّ بل أن ُأِحّب.

Ãّن االنســـان يأخذ عندما يبذل نفســـه، ويجد نفسه عندما ينساها، ويحصل 
على الغفران عندما يغِفر، ويقوم للحياة عندما يموت.

يا رّب استعِملني ِلَسالِمَك، َفَأَضَع الُحبَّ َحيُث الُبغض، والَمغِفَرَة َحيُث اÕساَءة، 
واالّتحـــاد حيث الخالف، والحقيقة حيُث الضالل. واÕيمان حيث الشـــّك، والّرجاء 

لَمة، والَفَرَح َحيُث الكآبة. آمين. حيُث اليأس، والنور حيث الظ�

إلى حمايتك نلتجئ يا والدة اÀ القّديسة، 
فال تغفلي عن طلباتنا عند احتياجنا إليك،

لكن نّجينا دائًما من جميع المخاطر أّيتها العذراء المجيدة الُمباركة.
تضّرعي �جلنا يا والدة اÀ القّديسة. لكي نستحّق مواعيد المسيح.

صالة الختام


