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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

َل  هياكِ نكوَن  أْن  لنا  وأهِّ اإلله،  الرَّبُّ  أيُّها  لنا،  َهْب 

إىل  يَن  َمْدعوِّ لِِخْدَمِتَك،  يَن  ُمَعدِّ لِوَقارَِك،  منازَِل  لُِسكناك، 

َت عىل ِحْكَمِتَك، وَنسرَي  ثْبُ َن يَمِتَك، ُمرِْضنَي ِسيادَتَك، فَ وَل

نا، أيُّها اآلُب  اِم َحياتِ َك، وَنَْحَفَظ وصاياك، وَنَِجَد الرَّْحَمَة والحناَن أمامَك جميَع أيّ لِ يف ُسبُ

واالبُن والّروُح الُقُدس، لَك املَْجُد اآلَن وإىل األبد. 

(من صالة صباح األر�عاء يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)  

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

١

ترتيلة األحد
(أرسل روحك)

َد وَْجُه األَرْْض. َجدَّ تَ يَ َها املِسيْح فَ ܀ أَرِْسْل ُروَحَك أيُّ

أنَّاٍت ال تُوَصْف. ܀ إِنَّ الرُّوَح يَُصيلِّ ِفيُكْم ِب

اهْ. رُِف َعَىل املِيَ رَفْ ܀ ُروُح الرَّبِّ يُ

ه. اُء اللَّ نا أبَن ْشَهُد َمَع أرواِحنا بأنَّ ܀ إنَّ الرُّوَح يَ

المزمور ١٣٥
ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إحَمدوا الرَّبَّ فإِنَّه صالِح َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َه اآللِ ܀ إِحَمدوا إِل

ُه تَ ِد َمَحبَّ ادة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َد السَّ ܀ إِحَمدوا َسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ ِب الِعظاِم َوحَده َوإِنَّ إَِىل األَبَ ܀ صانَع الَعجائِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ ِبِفطَنة  َمواِت  ܀ صانَع السَّ

تَه ِد َمَحبَّ ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِت الِعظام َوإِنَّ إَِىل األَبَ ريِّ ܀ صانَع النَّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ هار  لُِحْكِم النَّ ܀ الَشمِس 

تَه ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ يل  لُِحكِم اللَّ ِب  ܀ والَقَمِر والَكواكِ

ِد رَحَمتَه لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ لِالُب ُرزُق كُ ܀ الَّذي يَ

َموات فإنَّ لألبِد ِرَحَمتَه َه السَّ إِل ܀ إِحَمدوا 

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (أعامل الرسل ٢/ ١-٢١)

امِء  السَّ ِمَن  َق  لَ فانْطَ لُّهم يف َمكاٍن واِحد،  ِمعنَي كُ الَخْمسون، كانوا ُمجتَ وُم  اليَ أىَت  "ولَامَّ 

ٌة  ِسَن أَل لَهم  َهرَت  وظَ فيه،  كانوا  الَّذي  يِت  البَ َب  َجوانِ فَمألَ  عاِصَفة،  ريٍح  كَ َدِويٌّ  ًة  بَغتَ

وِح  الرُّ ِمَن  َجميًعا  فامتَألُوا  لِسان،  ِمنُهم  لٍّ  كُ عىل  فوقََف  انَقَسمت  قِد  ناٍر  ِمن  كأَنَّها 

أن  الُقُدُس  وُح  الرُّ لُهُم  َوَهَب  ما  عىل  َغِتِهم،  لُ َغريِ  غاٍت  لُ ِب يتكلَّموَن  وأَخذوا  الُقدس، 

َكلَّموا." تَ يَ

     
          

            
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يوحنا ١٤/ ١٥-٢٠) 

اآلب  سأَسأَُل  َوأَنا  َوصاياي.  َحِفظتُم  تُِحبُّوين،  م  نتُ كُ "إِذا  لِتَالِميِذِه:  يَُسوَع  الرَّبُّ  اَل  قَ

اه  قَّ لَ تَ يَ أَن  ُم  العالَ يَستَطيُع  ال  الَّذي  الَحقِّ  ُروَح  لِألَبَد  مَعكم  يَكوُن  آَخَر  ًدا  َؤيِّ ُم لَكم  َهُب  فيَ

علَمون أَنَّه يُقيُم ِعندكم ويَكوُن فيكم. لن أَدََعكم يَتامى،  م فتَ تُ ا أَن ه. أَمَّ ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُ

م أَيًضا  تُ تُم فَسَرتونَني ِأليَنِّ َحيٌّ وألنَُّكم أَن ا أَن ليٍل لَن يَراين العالَم. أَمَّ فإيِنِّ أَرجُع إِلَيكم. بَعَد قَ

وِم تَعرِفوَن أيَنِّ يف أيَب وأَنَّكم ِيفَّ وأيَنِّ ِفيُكم". ون. إِنَّكم يف ذلك اليَ َستَحيَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تُِحبُّوين، َحِفظتُم وَصاياي". هذا هو املطلوب مّنا: أن نُحّب الرّب ونُربِهن يف  م  نتُ ܀ "إذا كُ

ُه.  َمتَ لِ ُه وكَ تَ ُق رَغبَ ه ونحقِّ نا نحبُّ أنّ التعبري وليس فقط تعبري الكالم –  التعبري – كّل 

أرِجع  بل  تَامى،  يَ أَدََعُكم  لن  وََعَد:  هَو  ُه  ألنّ بهذا  نؤِمُن  ونحُن  به.  يتكّفل  هو  والباقي 

إليكم... وتَحيَون وتعرِفُون روح الحّق املعزّي وهو يبقى معكم إىل األبد.

ة كّل يشء. نحُن أبناء أيّام رؤيتها  ܀ قلُب وجِعَنا هذه األيّام هو زعزعة كّل يشء، ونسبيّ

عالقًة  وال  شخًصا  وال  فكرة  ال  أحيانًا  تجُد  ال  أنَّك  لَِدرََجة  ُمتحرِّكة،  وأرُضها  رماديّة 

َك... وكم مرَّ مثُل هذه األيّام يف تاريِخ اإلميان وكاَن  َد إليها قلبَ ميكنك أن تثق بها وتُسِن

امى ...  تَ ِه مرساَة النجاِة ِمَن الغرق: لَن أَدََعُكم يَ حُضور الربِّ يف كالِمِه وقربانِ

܀ والروح الحاِرضُ معنا، يبقى معنا وال يرتُك البيَت فجأًة ويُغادر. حُضورُُه هو ضامُن األمان، 

ُب الُدوار. "الربُّ صخرُة  َسبِّ ٍ يُ والصخرُة الّتي نتمّسُك ِبها بينام كلُّ يشٍء حولنا يف تغريُّ

حيايت فمّمن أخاف" (مز ٢٧). الروُح يبقى معنا ألنّه قّدوٌس وأمنٌي يف مواعيِدِه و"عارٌِف 

نا بِه نحيا ونتحرَّك ونُوجد" (أع  نا تُراب" (مز ١٠٣/ ١٤)، هو يبقى معنا ألنّ ٌر أنّ َنا وذاكِ ِت بِجبلَ

فنبقى  ويُتلمذه،  قلبنا  َر  ويذكّ اعوجاجنا  ويُقوَِّم  ُضعفنا  ليسند  معنا  يبقى   .(٢٨  /١٧

َر عجنَي العامل  أنقياء وأقوياء، ونتمّنى أن نكون الخمرية الصبورة الّتي تطمح أن تُخمِّ

برائحِة القداسة.

 (جهاد األشقر وسوسن حبيب – كم أحبُّ كلمتك – ٢٠١٨ – الجزء األّول – ص. ١٤٢)

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

األزِمنة  تِديُر  وقوَّتَك  والَشمس،  الُنوَر  َصنعَت  أنَت  الليل.  ولَك  الَنهاُر   ، رَبِّ لَك، 

بأمرَِك. كْن  الليل  ُسلطاُن  قوَم  يَ لِ باملَساِء  وأتيَت  َك،  بإراَدتِ النهاَر  أزَلَت  بانِتظام.  فتتواىل 

اجي أِشعَّ بنورَِك يف قلوبنا. ويف  ل. ويف املَساِء الدَّ دَّ تبَ ، النهاَر الَعِظيَم الذي ال يَ لنا، أللُهمَّ

أيُّها  نا،  َحياتِ ام  أيَّ َجِميَع  انِقطاع  بغري  َحَك  فنَسبِّ الَحّقة،  عرِفِتَك  مبَ رنا  أنِ م  املُظلِ الليل 

وُح القُدس، لَك املَجُد وَعلينا املَراِحم، اآلن وكلَّ آن وإىل األبَد. آمني.                                                         اآلُب واالبُن والرُّ

(من صالة �ساء األحد يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)

ترتيلة الختام: أبا الفقراء
َك (٢) اِر ُحبِّ َن ِب ا  َن ا الُفَقراء، أَْرضِْم ا أبَ يَ تََعال  مَّ  َهلُ

ويا (٢) لُ وام. َهلِّ دَّ لْ لِ ا  ِفيَن ُكن  ويا (٢) َواسـْ لُ يَـا ُروَح الله. َهلِّ تََعـاَل  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ باِلرَّب.  ِحْد  تَّ َن لِ ْسنا  قَدِّ ويا (٢)  لُ َهلِّ نا.  بـِ قَـلْ َحيـاُة  أَنَْت  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ُفوَسـَنا.  نُ ِه  ِب نِعْش  لتُ ويا (٢)  لُ َهلِّ َعلَيل.  َنسيْم  مَّ كَ َهلُ ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـَك.  بَ ِبـمواهـِ َزيِّـنـا   (٢) ويا  لُ َهلِّ تََعـاْل.  َك  يْ إِلَ اُق  تَ أَْش ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـها.  ائِ اُح ِيف ِخـبَ ـَ تَرْت ويا (٢)  لُ َهلِّ َك.  لَ َل  اكِ َهيَ ا  َن لْ إِْجَع ܀ 



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

َل  هياكِ نكوَن  أْن  لنا  وأهِّ اإلله،  الرَّبُّ  أيُّها  لنا،  َهْب 

إىل  يَن  َمْدعوِّ لِِخْدَمِتَك،  يَن  ُمَعدِّ لِوَقارَِك،  منازَِل  لُِسكناك، 

َت عىل ِحْكَمِتَك، وَنسرَي  ثْبُ َن يَمِتَك، ُمرِْضنَي ِسيادَتَك، فَ وَل

نا، أيُّها اآلُب  اِم َحياتِ َك، وَنَْحَفَظ وصاياك، وَنَِجَد الرَّْحَمَة والحناَن أمامَك جميَع أيّ لِ يف ُسبُ

واالبُن والّروُح الُقُدس، لَك املَْجُد اآلَن وإىل األبد. 

(من صالة صباح األر�عاء يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)  

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
(أرسل روحك)

َد وَْجُه األَرْْض. َجدَّ تَ يَ َها املِسيْح فَ ܀ أَرِْسْل ُروَحَك أيُّ

أنَّاٍت ال تُوَصْف. ܀ إِنَّ الرُّوَح يَُصيلِّ ِفيُكْم ِب

اهْ. رُِف َعَىل املِيَ رَفْ ܀ ُروُح الرَّبِّ يُ

ه. اُء اللَّ نا أبَن ْشَهُد َمَع أرواِحنا بأنَّ ܀ إنَّ الرُّوَح يَ

المزمور ١٣٥
ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إحَمدوا الرَّبَّ فإِنَّه صالِح َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َه اآللِ ܀ إِحَمدوا إِل

ُه تَ ِد َمَحبَّ ادة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َد السَّ ܀ إِحَمدوا َسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ ِب الِعظاِم َوحَده َوإِنَّ إَِىل األَبَ ܀ صانَع الَعجائِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ ِبِفطَنة  َمواِت  ܀ صانَع السَّ

تَه ِد َمَحبَّ ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِت الِعظام َوإِنَّ إَِىل األَبَ ريِّ ܀ صانَع النَّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ هار  لُِحْكِم النَّ ܀ الَشمِس 

تَه ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ يل  لُِحكِم اللَّ ِب  ܀ والَقَمِر والَكواكِ

ِد رَحَمتَه لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ لِالُب ُرزُق كُ ܀ الَّذي يَ

َموات فإنَّ لألبِد ِرَحَمتَه َه السَّ إِل ܀ إِحَمدوا 

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (أعامل الرسل ٢/ ١-٢١)

امِء  السَّ ِمَن  َق  لَ فانْطَ لُّهم يف َمكاٍن واِحد،  ِمعنَي كُ الَخْمسون، كانوا ُمجتَ وُم  اليَ أىَت  "ولَامَّ 

ٌة  ِسَن أَل لَهم  َهرَت  وظَ فيه،  كانوا  الَّذي  يِت  البَ َب  َجوانِ فَمألَ  عاِصَفة،  ريٍح  كَ َدِويٌّ  ًة  بَغتَ

وِح  الرُّ ِمَن  َجميًعا  فامتَألُوا  لِسان،  ِمنُهم  لٍّ  كُ عىل  فوقََف  انَقَسمت  قِد  ناٍر  ِمن  كأَنَّها 

أن  الُقُدُس  وُح  الرُّ لُهُم  َوَهَب  ما  عىل  َغِتِهم،  لُ َغريِ  غاٍت  لُ ِب يتكلَّموَن  وأَخذوا  الُقدس، 

َكلَّموا." تَ يَ

     
          

            
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يوحنا ١٤/ ١٥-٢٠) 

اآلب  سأَسأَُل  َوأَنا  َوصاياي.  َحِفظتُم  تُِحبُّوين،  م  نتُ كُ "إِذا  لِتَالِميِذِه:  يَُسوَع  الرَّبُّ  اَل  قَ

اه  قَّ لَ تَ يَ أَن  ُم  العالَ يَستَطيُع  ال  الَّذي  الَحقِّ  ُروَح  لِألَبَد  مَعكم  يَكوُن  آَخَر  ًدا  َؤيِّ ُم لَكم  َهُب  فيَ

علَمون أَنَّه يُقيُم ِعندكم ويَكوُن فيكم. لن أَدََعكم يَتامى،  م فتَ تُ ا أَن ه. أَمَّ ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُ

م أَيًضا  تُ تُم فَسَرتونَني ِأليَنِّ َحيٌّ وألنَُّكم أَن ا أَن ليٍل لَن يَراين العالَم. أَمَّ فإيِنِّ أَرجُع إِلَيكم. بَعَد قَ

وِم تَعرِفوَن أيَنِّ يف أيَب وأَنَّكم ِيفَّ وأيَنِّ ِفيُكم". ون. إِنَّكم يف ذلك اليَ َستَحيَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تُِحبُّوين، َحِفظتُم وَصاياي". هذا هو املطلوب مّنا: أن نُحّب الرّب ونُربِهن يف  م  نتُ ܀ "إذا كُ

ُه.  َمتَ لِ ُه وكَ تَ ُق رَغبَ ه ونحقِّ نا نحبُّ أنّ التعبري وليس فقط تعبري الكالم –  التعبري – كّل 

أرِجع  بل  تَامى،  يَ أَدََعُكم  لن  وََعَد:  هَو  ُه  ألنّ بهذا  نؤِمُن  ونحُن  به.  يتكّفل  هو  والباقي 

إليكم... وتَحيَون وتعرِفُون روح الحّق املعزّي وهو يبقى معكم إىل األبد.

ة كّل يشء. نحُن أبناء أيّام رؤيتها  ܀ قلُب وجِعَنا هذه األيّام هو زعزعة كّل يشء، ونسبيّ

عالقًة  وال  شخًصا  وال  فكرة  ال  أحيانًا  تجُد  ال  أنَّك  لَِدرََجة  ُمتحرِّكة،  وأرُضها  رماديّة 

َك... وكم مرَّ مثُل هذه األيّام يف تاريِخ اإلميان وكاَن  َد إليها قلبَ ميكنك أن تثق بها وتُسِن

امى ...  تَ ِه مرساَة النجاِة ِمَن الغرق: لَن أَدََعُكم يَ حُضور الربِّ يف كالِمِه وقربانِ

܀ والروح الحاِرضُ معنا، يبقى معنا وال يرتُك البيَت فجأًة ويُغادر. حُضورُُه هو ضامُن األمان، 

ُب الُدوار. "الربُّ صخرُة  َسبِّ ٍ يُ والصخرُة الّتي نتمّسُك ِبها بينام كلُّ يشٍء حولنا يف تغريُّ

حيايت فمّمن أخاف" (مز ٢٧). الروُح يبقى معنا ألنّه قّدوٌس وأمنٌي يف مواعيِدِه و"عارٌِف 

نا بِه نحيا ونتحرَّك ونُوجد" (أع  نا تُراب" (مز ١٠٣/ ١٤)، هو يبقى معنا ألنّ ٌر أنّ َنا وذاكِ ِت بِجبلَ

فنبقى  ويُتلمذه،  قلبنا  َر  ويذكّ اعوجاجنا  ويُقوَِّم  ُضعفنا  ليسند  معنا  يبقى   .(٢٨  /١٧

َر عجنَي العامل  أنقياء وأقوياء، ونتمّنى أن نكون الخمرية الصبورة الّتي تطمح أن تُخمِّ

برائحِة القداسة.

 (جهاد األشقر وسوسن حبيب – كم أحبُّ كلمتك – ٢٠١٨ – الجزء األّول – ص. ١٤٢)

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

األزِمنة  تِديُر  وقوَّتَك  والَشمس،  الُنوَر  َصنعَت  أنَت  الليل.  ولَك  الَنهاُر   ، رَبِّ لَك، 

بأمرَِك. كْن  الليل  ُسلطاُن  قوَم  يَ لِ باملَساِء  وأتيَت  َك،  بإراَدتِ النهاَر  أزَلَت  بانِتظام.  فتتواىل 

اجي أِشعَّ بنورَِك يف قلوبنا. ويف  ل. ويف املَساِء الدَّ دَّ تبَ ، النهاَر الَعِظيَم الذي ال يَ لنا، أللُهمَّ

أيُّها  نا،  َحياتِ ام  أيَّ َجِميَع  انِقطاع  بغري  َحَك  فنَسبِّ الَحّقة،  عرِفِتَك  مبَ رنا  أنِ م  املُظلِ الليل 

وُح القُدس، لَك املَجُد وَعلينا املَراِحم، اآلن وكلَّ آن وإىل األبَد. آمني.                                                         اآلُب واالبُن والرُّ

(من صالة �ساء األحد يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)

ترتيلة الختام: أبا الفقراء
َك (٢) اِر ُحبِّ َن ِب ا  َن ا الُفَقراء، أَْرضِْم ا أبَ يَ تََعال  مَّ  َهلُ

ويا (٢) لُ وام. َهلِّ دَّ لْ لِ ا  ِفيَن ُكن  ويا (٢) َواسـْ لُ يَـا ُروَح الله. َهلِّ تََعـاَل  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ باِلرَّب.  ِحْد  تَّ َن لِ ْسنا  قَدِّ ويا (٢)  لُ َهلِّ نا.  بـِ قَـلْ َحيـاُة  أَنَْت  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ُفوَسـَنا.  نُ ِه  ِب نِعْش  لتُ ويا (٢)  لُ َهلِّ َعلَيل.  َنسيْم  مَّ كَ َهلُ ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـَك.  بَ ِبـمواهـِ َزيِّـنـا   (٢) ويا  لُ َهلِّ تََعـاْل.  َك  يْ إِلَ اُق  تَ أَْش ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـها.  ائِ اُح ِيف ِخـبَ ـَ تَرْت ويا (٢)  لُ َهلِّ َك.  لَ َل  اكِ َهيَ ا  َن لْ إِْجَع ܀ 



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

َل  هياكِ نكوَن  أْن  لنا  وأهِّ اإلله،  الرَّبُّ  أيُّها  لنا،  َهْب 

إىل  يَن  َمْدعوِّ لِِخْدَمِتَك،  يَن  ُمَعدِّ لِوَقارَِك،  منازَِل  لُِسكناك، 

َت عىل ِحْكَمِتَك، وَنسرَي  ثْبُ َن يَمِتَك، ُمرِْضنَي ِسيادَتَك، فَ وَل

نا، أيُّها اآلُب  اِم َحياتِ َك، وَنَْحَفَظ وصاياك، وَنَِجَد الرَّْحَمَة والحناَن أمامَك جميَع أيّ لِ يف ُسبُ

واالبُن والّروُح الُقُدس، لَك املَْجُد اآلَن وإىل األبد. 

(من صالة صباح األر�عاء يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)  

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
(أرسل روحك)

َد وَْجُه األَرْْض. َجدَّ تَ يَ َها املِسيْح فَ ܀ أَرِْسْل ُروَحَك أيُّ

أنَّاٍت ال تُوَصْف. ܀ إِنَّ الرُّوَح يَُصيلِّ ِفيُكْم ِب

اهْ. رُِف َعَىل املِيَ رَفْ ܀ ُروُح الرَّبِّ يُ

ه. اُء اللَّ نا أبَن ْشَهُد َمَع أرواِحنا بأنَّ ܀ إنَّ الرُّوَح يَ

المزمور ١٣٥
ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إحَمدوا الرَّبَّ فإِنَّه صالِح َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َه اآللِ ܀ إِحَمدوا إِل

ُه تَ ِد َمَحبَّ ادة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َد السَّ ܀ إِحَمدوا َسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ ِب الِعظاِم َوحَده َوإِنَّ إَِىل األَبَ ܀ صانَع الَعجائِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ ِبِفطَنة  َمواِت  ܀ صانَع السَّ

تَه ِد َمَحبَّ ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِت الِعظام َوإِنَّ إَِىل األَبَ ريِّ ܀ صانَع النَّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ هار  لُِحْكِم النَّ ܀ الَشمِس 

تَه ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ يل  لُِحكِم اللَّ ِب  ܀ والَقَمِر والَكواكِ

ِد رَحَمتَه لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ لِالُب ُرزُق كُ ܀ الَّذي يَ

َموات فإنَّ لألبِد ِرَحَمتَه َه السَّ إِل ܀ إِحَمدوا 

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (أعامل الرسل ٢/ ١-٢١)

امِء  السَّ ِمَن  َق  لَ فانْطَ لُّهم يف َمكاٍن واِحد،  ِمعنَي كُ الَخْمسون، كانوا ُمجتَ وُم  اليَ أىَت  "ولَامَّ 

ٌة  ِسَن أَل لَهم  َهرَت  وظَ فيه،  كانوا  الَّذي  يِت  البَ َب  َجوانِ فَمألَ  عاِصَفة،  ريٍح  كَ َدِويٌّ  ًة  بَغتَ

وِح  الرُّ ِمَن  َجميًعا  فامتَألُوا  لِسان،  ِمنُهم  لٍّ  كُ عىل  فوقََف  انَقَسمت  قِد  ناٍر  ِمن  كأَنَّها 

أن  الُقُدُس  وُح  الرُّ لُهُم  َوَهَب  ما  عىل  َغِتِهم،  لُ َغريِ  غاٍت  لُ ِب يتكلَّموَن  وأَخذوا  الُقدس، 

َكلَّموا." تَ يَ

     
          

            
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يوحنا ١٤/ ١٥-٢٠) 

اآلب  سأَسأَُل  َوأَنا  َوصاياي.  َحِفظتُم  تُِحبُّوين،  م  نتُ كُ "إِذا  لِتَالِميِذِه:  يَُسوَع  الرَّبُّ  اَل  قَ

اه  قَّ لَ تَ يَ أَن  ُم  العالَ يَستَطيُع  ال  الَّذي  الَحقِّ  ُروَح  لِألَبَد  مَعكم  يَكوُن  آَخَر  ًدا  َؤيِّ ُم لَكم  َهُب  فيَ

علَمون أَنَّه يُقيُم ِعندكم ويَكوُن فيكم. لن أَدََعكم يَتامى،  م فتَ تُ ا أَن ه. أَمَّ ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُ

م أَيًضا  تُ تُم فَسَرتونَني ِأليَنِّ َحيٌّ وألنَُّكم أَن ا أَن ليٍل لَن يَراين العالَم. أَمَّ فإيِنِّ أَرجُع إِلَيكم. بَعَد قَ

وِم تَعرِفوَن أيَنِّ يف أيَب وأَنَّكم ِيفَّ وأيَنِّ ِفيُكم". ون. إِنَّكم يف ذلك اليَ َستَحيَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تُِحبُّوين، َحِفظتُم وَصاياي". هذا هو املطلوب مّنا: أن نُحّب الرّب ونُربِهن يف  م  نتُ ܀ "إذا كُ

ُه.  َمتَ لِ ُه وكَ تَ ُق رَغبَ ه ونحقِّ نا نحبُّ أنّ التعبري وليس فقط تعبري الكالم –  التعبري – كّل 

أرِجع  بل  تَامى،  يَ أَدََعُكم  لن  وََعَد:  هَو  ُه  ألنّ بهذا  نؤِمُن  ونحُن  به.  يتكّفل  هو  والباقي 

إليكم... وتَحيَون وتعرِفُون روح الحّق املعزّي وهو يبقى معكم إىل األبد.

ة كّل يشء. نحُن أبناء أيّام رؤيتها  ܀ قلُب وجِعَنا هذه األيّام هو زعزعة كّل يشء، ونسبيّ

عالقًة  وال  شخًصا  وال  فكرة  ال  أحيانًا  تجُد  ال  أنَّك  لَِدرََجة  ُمتحرِّكة،  وأرُضها  رماديّة 

َك... وكم مرَّ مثُل هذه األيّام يف تاريِخ اإلميان وكاَن  َد إليها قلبَ ميكنك أن تثق بها وتُسِن

امى ...  تَ ِه مرساَة النجاِة ِمَن الغرق: لَن أَدََعُكم يَ حُضور الربِّ يف كالِمِه وقربانِ

܀ والروح الحاِرضُ معنا، يبقى معنا وال يرتُك البيَت فجأًة ويُغادر. حُضورُُه هو ضامُن األمان، 

ُب الُدوار. "الربُّ صخرُة  َسبِّ ٍ يُ والصخرُة الّتي نتمّسُك ِبها بينام كلُّ يشٍء حولنا يف تغريُّ

حيايت فمّمن أخاف" (مز ٢٧). الروُح يبقى معنا ألنّه قّدوٌس وأمنٌي يف مواعيِدِه و"عارٌِف 

نا بِه نحيا ونتحرَّك ونُوجد" (أع  نا تُراب" (مز ١٠٣/ ١٤)، هو يبقى معنا ألنّ ٌر أنّ َنا وذاكِ ِت بِجبلَ

فنبقى  ويُتلمذه،  قلبنا  َر  ويذكّ اعوجاجنا  ويُقوَِّم  ُضعفنا  ليسند  معنا  يبقى   .(٢٨  /١٧

َر عجنَي العامل  أنقياء وأقوياء، ونتمّنى أن نكون الخمرية الصبورة الّتي تطمح أن تُخمِّ

برائحِة القداسة.

 (جهاد األشقر وسوسن حبيب – كم أحبُّ كلمتك – ٢٠١٨ – الجزء األّول – ص. ١٤٢)

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

األزِمنة  تِديُر  وقوَّتَك  والَشمس،  الُنوَر  َصنعَت  أنَت  الليل.  ولَك  الَنهاُر   ، رَبِّ لَك، 

بأمرَِك. كْن  الليل  ُسلطاُن  قوَم  يَ لِ باملَساِء  وأتيَت  َك،  بإراَدتِ النهاَر  أزَلَت  بانِتظام.  فتتواىل 

اجي أِشعَّ بنورَِك يف قلوبنا. ويف  ل. ويف املَساِء الدَّ دَّ تبَ ، النهاَر الَعِظيَم الذي ال يَ لنا، أللُهمَّ

أيُّها  نا،  َحياتِ ام  أيَّ َجِميَع  انِقطاع  بغري  َحَك  فنَسبِّ الَحّقة،  عرِفِتَك  مبَ رنا  أنِ م  املُظلِ الليل 

وُح القُدس، لَك املَجُد وَعلينا املَراِحم، اآلن وكلَّ آن وإىل األبَد. آمني.                                                         اآلُب واالبُن والرُّ

(من صالة �ساء األحد يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)

ترتيلة الختام: أبا الفقراء
َك (٢) اِر ُحبِّ َن ِب ا  َن ا الُفَقراء، أَْرضِْم ا أبَ يَ تََعال  مَّ  َهلُ

ويا (٢) لُ وام. َهلِّ دَّ لْ لِ ا  ِفيَن ُكن  ويا (٢) َواسـْ لُ يَـا ُروَح الله. َهلِّ تََعـاَل  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ باِلرَّب.  ِحْد  تَّ َن لِ ْسنا  قَدِّ ويا (٢)  لُ َهلِّ نا.  بـِ قَـلْ َحيـاُة  أَنَْت  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ُفوَسـَنا.  نُ ِه  ِب نِعْش  لتُ ويا (٢)  لُ َهلِّ َعلَيل.  َنسيْم  مَّ كَ َهلُ ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـَك.  بَ ِبـمواهـِ َزيِّـنـا   (٢) ويا  لُ َهلِّ تََعـاْل.  َك  يْ إِلَ اُق  تَ أَْش ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـها.  ائِ اُح ِيف ِخـبَ ـَ تَرْت ويا (٢)  لُ َهلِّ َك.  لَ َل  اكِ َهيَ ا  َن لْ إِْجَع ܀ 

أحد العنصرة



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

َل  هياكِ نكوَن  أْن  لنا  وأهِّ اإلله،  الرَّبُّ  أيُّها  لنا،  َهْب 

إىل  يَن  َمْدعوِّ لِِخْدَمِتَك،  يَن  ُمَعدِّ لِوَقارَِك،  منازَِل  لُِسكناك، 

َت عىل ِحْكَمِتَك، وَنسرَي  ثْبُ َن يَمِتَك، ُمرِْضنَي ِسيادَتَك، فَ وَل

نا، أيُّها اآلُب  اِم َحياتِ َك، وَنَْحَفَظ وصاياك، وَنَِجَد الرَّْحَمَة والحناَن أمامَك جميَع أيّ لِ يف ُسبُ

واالبُن والّروُح الُقُدس، لَك املَْجُد اآلَن وإىل األبد. 

(من صالة صباح األر�عاء يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)  

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
(أرسل روحك)

َد وَْجُه األَرْْض. َجدَّ تَ يَ َها املِسيْح فَ ܀ أَرِْسْل ُروَحَك أيُّ

أنَّاٍت ال تُوَصْف. ܀ إِنَّ الرُّوَح يَُصيلِّ ِفيُكْم ِب

اهْ. رُِف َعَىل املِيَ رَفْ ܀ ُروُح الرَّبِّ يُ

ه. اُء اللَّ نا أبَن ْشَهُد َمَع أرواِحنا بأنَّ ܀ إنَّ الرُّوَح يَ

المزمور ١٣٥
ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إحَمدوا الرَّبَّ فإِنَّه صالِح َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َه اآللِ ܀ إِحَمدوا إِل

ُه تَ ِد َمَحبَّ ادة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َد السَّ ܀ إِحَمدوا َسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ ِب الِعظاِم َوحَده َوإِنَّ إَِىل األَبَ ܀ صانَع الَعجائِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ ِبِفطَنة  َمواِت  ܀ صانَع السَّ

تَه ِد َمَحبَّ ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِت الِعظام َوإِنَّ إَِىل األَبَ ريِّ ܀ صانَع النَّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ هار  لُِحْكِم النَّ ܀ الَشمِس 

تَه ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ يل  لُِحكِم اللَّ ِب  ܀ والَقَمِر والَكواكِ

ِد رَحَمتَه لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ لِالُب ُرزُق كُ ܀ الَّذي يَ

َموات فإنَّ لألبِد ِرَحَمتَه َه السَّ إِل ܀ إِحَمدوا 

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (أعامل الرسل ٢/ ١-٢١)

امِء  السَّ ِمَن  َق  لَ فانْطَ لُّهم يف َمكاٍن واِحد،  ِمعنَي كُ الَخْمسون، كانوا ُمجتَ وُم  اليَ أىَت  "ولَامَّ 

ٌة  ِسَن أَل لَهم  َهرَت  وظَ فيه،  كانوا  الَّذي  يِت  البَ َب  َجوانِ فَمألَ  عاِصَفة،  ريٍح  كَ َدِويٌّ  ًة  بَغتَ

وِح  الرُّ ِمَن  َجميًعا  فامتَألُوا  لِسان،  ِمنُهم  لٍّ  كُ عىل  فوقََف  انَقَسمت  قِد  ناٍر  ِمن  كأَنَّها 

أن  الُقُدُس  وُح  الرُّ لُهُم  َوَهَب  ما  عىل  َغِتِهم،  لُ َغريِ  غاٍت  لُ ِب يتكلَّموَن  وأَخذوا  الُقدس، 

َكلَّموا." تَ يَ

     
          

            
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يوحنا ١٤/ ١٥-٢٠) 

اآلب  سأَسأَُل  َوأَنا  َوصاياي.  َحِفظتُم  تُِحبُّوين،  م  نتُ كُ "إِذا  لِتَالِميِذِه:  يَُسوَع  الرَّبُّ  اَل  قَ

اه  قَّ لَ تَ يَ أَن  ُم  العالَ يَستَطيُع  ال  الَّذي  الَحقِّ  ُروَح  لِألَبَد  مَعكم  يَكوُن  آَخَر  ًدا  َؤيِّ ُم لَكم  َهُب  فيَ

علَمون أَنَّه يُقيُم ِعندكم ويَكوُن فيكم. لن أَدََعكم يَتامى،  م فتَ تُ ا أَن ه. أَمَّ ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُ

م أَيًضا  تُ تُم فَسَرتونَني ِأليَنِّ َحيٌّ وألنَُّكم أَن ا أَن ليٍل لَن يَراين العالَم. أَمَّ فإيِنِّ أَرجُع إِلَيكم. بَعَد قَ

وِم تَعرِفوَن أيَنِّ يف أيَب وأَنَّكم ِيفَّ وأيَنِّ ِفيُكم". ون. إِنَّكم يف ذلك اليَ َستَحيَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تُِحبُّوين، َحِفظتُم وَصاياي". هذا هو املطلوب مّنا: أن نُحّب الرّب ونُربِهن يف  م  نتُ ܀ "إذا كُ

ُه.  َمتَ لِ ُه وكَ تَ ُق رَغبَ ه ونحقِّ نا نحبُّ أنّ التعبري وليس فقط تعبري الكالم –  التعبري – كّل 

أرِجع  بل  تَامى،  يَ أَدََعُكم  لن  وََعَد:  هَو  ُه  ألنّ بهذا  نؤِمُن  ونحُن  به.  يتكّفل  هو  والباقي 

إليكم... وتَحيَون وتعرِفُون روح الحّق املعزّي وهو يبقى معكم إىل األبد.

ة كّل يشء. نحُن أبناء أيّام رؤيتها  ܀ قلُب وجِعَنا هذه األيّام هو زعزعة كّل يشء، ونسبيّ

عالقًة  وال  شخًصا  وال  فكرة  ال  أحيانًا  تجُد  ال  أنَّك  لَِدرََجة  ُمتحرِّكة،  وأرُضها  رماديّة 

َك... وكم مرَّ مثُل هذه األيّام يف تاريِخ اإلميان وكاَن  َد إليها قلبَ ميكنك أن تثق بها وتُسِن

امى ...  تَ ِه مرساَة النجاِة ِمَن الغرق: لَن أَدََعُكم يَ حُضور الربِّ يف كالِمِه وقربانِ

܀ والروح الحاِرضُ معنا، يبقى معنا وال يرتُك البيَت فجأًة ويُغادر. حُضورُُه هو ضامُن األمان، 

ُب الُدوار. "الربُّ صخرُة  َسبِّ ٍ يُ والصخرُة الّتي نتمّسُك ِبها بينام كلُّ يشٍء حولنا يف تغريُّ

حيايت فمّمن أخاف" (مز ٢٧). الروُح يبقى معنا ألنّه قّدوٌس وأمنٌي يف مواعيِدِه و"عارٌِف 

نا بِه نحيا ونتحرَّك ونُوجد" (أع  نا تُراب" (مز ١٠٣/ ١٤)، هو يبقى معنا ألنّ ٌر أنّ َنا وذاكِ ِت بِجبلَ

فنبقى  ويُتلمذه،  قلبنا  َر  ويذكّ اعوجاجنا  ويُقوَِّم  ُضعفنا  ليسند  معنا  يبقى   .(٢٨  /١٧

َر عجنَي العامل  أنقياء وأقوياء، ونتمّنى أن نكون الخمرية الصبورة الّتي تطمح أن تُخمِّ

برائحِة القداسة.

 (جهاد األشقر وسوسن حبيب – كم أحبُّ كلمتك – ٢٠١٨ – الجزء األّول – ص. ١٤٢)

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

األزِمنة  تِديُر  وقوَّتَك  والَشمس،  الُنوَر  َصنعَت  أنَت  الليل.  ولَك  الَنهاُر   ، رَبِّ لَك، 

بأمرَِك. كْن  الليل  ُسلطاُن  قوَم  يَ لِ باملَساِء  وأتيَت  َك،  بإراَدتِ النهاَر  أزَلَت  بانِتظام.  فتتواىل 

اجي أِشعَّ بنورَِك يف قلوبنا. ويف  ل. ويف املَساِء الدَّ دَّ تبَ ، النهاَر الَعِظيَم الذي ال يَ لنا، أللُهمَّ

أيُّها  نا،  َحياتِ ام  أيَّ َجِميَع  انِقطاع  بغري  َحَك  فنَسبِّ الَحّقة،  عرِفِتَك  مبَ رنا  أنِ م  املُظلِ الليل 

وُح القُدس، لَك املَجُد وَعلينا املَراِحم، اآلن وكلَّ آن وإىل األبَد. آمني.                                                         اآلُب واالبُن والرُّ

(من صالة �ساء األحد يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)

ترتيلة الختام: أبا الفقراء
َك (٢) اِر ُحبِّ َن ِب ا  َن ا الُفَقراء، أَْرضِْم ا أبَ يَ تََعال  مَّ  َهلُ

ويا (٢) لُ وام. َهلِّ دَّ لْ لِ ا  ِفيَن ُكن  ويا (٢) َواسـْ لُ يَـا ُروَح الله. َهلِّ تََعـاَل  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ باِلرَّب.  ِحْد  تَّ َن لِ ْسنا  قَدِّ ويا (٢)  لُ َهلِّ نا.  بـِ قَـلْ َحيـاُة  أَنَْت  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ُفوَسـَنا.  نُ ِه  ِب نِعْش  لتُ ويا (٢)  لُ َهلِّ َعلَيل.  َنسيْم  مَّ كَ َهلُ ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـَك.  بَ ِبـمواهـِ َزيِّـنـا   (٢) ويا  لُ َهلِّ تََعـاْل.  َك  يْ إِلَ اُق  تَ أَْش ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـها.  ائِ اُح ِيف ِخـبَ ـَ تَرْت ويا (٢)  لُ َهلِّ َك.  لَ َل  اكِ َهيَ ا  َن لْ إِْجَع ܀ 

أحد العنصرة



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

َل  هياكِ نكوَن  أْن  لنا  وأهِّ اإلله،  الرَّبُّ  أيُّها  لنا،  َهْب 

إىل  يَن  َمْدعوِّ لِِخْدَمِتَك،  يَن  ُمَعدِّ لِوَقارَِك،  منازَِل  لُِسكناك، 

َت عىل ِحْكَمِتَك، وَنسرَي  ثْبُ َن يَمِتَك، ُمرِْضنَي ِسيادَتَك، فَ وَل

نا، أيُّها اآلُب  اِم َحياتِ َك، وَنَْحَفَظ وصاياك، وَنَِجَد الرَّْحَمَة والحناَن أمامَك جميَع أيّ لِ يف ُسبُ

واالبُن والّروُح الُقُدس، لَك املَْجُد اآلَن وإىل األبد. 

(من صالة صباح األر�عاء يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)  

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
(أرسل روحك)

َد وَْجُه األَرْْض. َجدَّ تَ يَ َها املِسيْح فَ ܀ أَرِْسْل ُروَحَك أيُّ

أنَّاٍت ال تُوَصْف. ܀ إِنَّ الرُّوَح يَُصيلِّ ِفيُكْم ِب

اهْ. رُِف َعَىل املِيَ رَفْ ܀ ُروُح الرَّبِّ يُ

ه. اُء اللَّ نا أبَن ْشَهُد َمَع أرواِحنا بأنَّ ܀ إنَّ الرُّوَح يَ

المزمور ١٣٥
ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إحَمدوا الرَّبَّ فإِنَّه صالِح َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َه اآللِ ܀ إِحَمدوا إِل

ُه تَ ِد َمَحبَّ ادة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َد السَّ ܀ إِحَمدوا َسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ ِب الِعظاِم َوحَده َوإِنَّ إَِىل األَبَ ܀ صانَع الَعجائِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ ِبِفطَنة  َمواِت  ܀ صانَع السَّ

تَه ِد َمَحبَّ ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِت الِعظام َوإِنَّ إَِىل األَبَ ريِّ ܀ صانَع النَّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ هار  لُِحْكِم النَّ ܀ الَشمِس 

تَه ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ يل  لُِحكِم اللَّ ِب  ܀ والَقَمِر والَكواكِ

ِد رَحَمتَه لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ لِالُب ُرزُق كُ ܀ الَّذي يَ

َموات فإنَّ لألبِد ِرَحَمتَه َه السَّ إِل ܀ إِحَمدوا 

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (أعامل الرسل ٢/ ١-٢١)

امِء  السَّ ِمَن  َق  لَ فانْطَ لُّهم يف َمكاٍن واِحد،  ِمعنَي كُ الَخْمسون، كانوا ُمجتَ وُم  اليَ أىَت  "ولَامَّ 

ٌة  ِسَن أَل لَهم  َهرَت  وظَ فيه،  كانوا  الَّذي  يِت  البَ َب  َجوانِ فَمألَ  عاِصَفة،  ريٍح  كَ َدِويٌّ  ًة  بَغتَ

وِح  الرُّ ِمَن  َجميًعا  فامتَألُوا  لِسان،  ِمنُهم  لٍّ  كُ عىل  فوقََف  انَقَسمت  قِد  ناٍر  ِمن  كأَنَّها 

أن  الُقُدُس  وُح  الرُّ لُهُم  َوَهَب  ما  عىل  َغِتِهم،  لُ َغريِ  غاٍت  لُ ِب يتكلَّموَن  وأَخذوا  الُقدس، 

َكلَّموا." تَ يَ

     
          

            
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يوحنا ١٤/ ١٥-٢٠) 

اآلب  سأَسأَُل  َوأَنا  َوصاياي.  َحِفظتُم  تُِحبُّوين،  م  نتُ كُ "إِذا  لِتَالِميِذِه:  يَُسوَع  الرَّبُّ  اَل  قَ

اه  قَّ لَ تَ يَ أَن  ُم  العالَ يَستَطيُع  ال  الَّذي  الَحقِّ  ُروَح  لِألَبَد  مَعكم  يَكوُن  آَخَر  ًدا  َؤيِّ ُم لَكم  َهُب  فيَ

علَمون أَنَّه يُقيُم ِعندكم ويَكوُن فيكم. لن أَدََعكم يَتامى،  م فتَ تُ ا أَن ه. أَمَّ ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُ

م أَيًضا  تُ تُم فَسَرتونَني ِأليَنِّ َحيٌّ وألنَُّكم أَن ا أَن ليٍل لَن يَراين العالَم. أَمَّ فإيِنِّ أَرجُع إِلَيكم. بَعَد قَ

وِم تَعرِفوَن أيَنِّ يف أيَب وأَنَّكم ِيفَّ وأيَنِّ ِفيُكم". ون. إِنَّكم يف ذلك اليَ َستَحيَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تُِحبُّوين، َحِفظتُم وَصاياي". هذا هو املطلوب مّنا: أن نُحّب الرّب ونُربِهن يف  م  نتُ ܀ "إذا كُ

ُه.  َمتَ لِ ُه وكَ تَ ُق رَغبَ ه ونحقِّ نا نحبُّ أنّ التعبري وليس فقط تعبري الكالم –  التعبري – كّل 

أرِجع  بل  تَامى،  يَ أَدََعُكم  لن  وََعَد:  هَو  ُه  ألنّ بهذا  نؤِمُن  ونحُن  به.  يتكّفل  هو  والباقي 

إليكم... وتَحيَون وتعرِفُون روح الحّق املعزّي وهو يبقى معكم إىل األبد.

ة كّل يشء. نحُن أبناء أيّام رؤيتها  ܀ قلُب وجِعَنا هذه األيّام هو زعزعة كّل يشء، ونسبيّ

عالقًة  وال  شخًصا  وال  فكرة  ال  أحيانًا  تجُد  ال  أنَّك  لَِدرََجة  ُمتحرِّكة،  وأرُضها  رماديّة 

َك... وكم مرَّ مثُل هذه األيّام يف تاريِخ اإلميان وكاَن  َد إليها قلبَ ميكنك أن تثق بها وتُسِن

امى ...  تَ ِه مرساَة النجاِة ِمَن الغرق: لَن أَدََعُكم يَ حُضور الربِّ يف كالِمِه وقربانِ

܀ والروح الحاِرضُ معنا، يبقى معنا وال يرتُك البيَت فجأًة ويُغادر. حُضورُُه هو ضامُن األمان، 

ُب الُدوار. "الربُّ صخرُة  َسبِّ ٍ يُ والصخرُة الّتي نتمّسُك ِبها بينام كلُّ يشٍء حولنا يف تغريُّ

حيايت فمّمن أخاف" (مز ٢٧). الروُح يبقى معنا ألنّه قّدوٌس وأمنٌي يف مواعيِدِه و"عارٌِف 

نا بِه نحيا ونتحرَّك ونُوجد" (أع  نا تُراب" (مز ١٠٣/ ١٤)، هو يبقى معنا ألنّ ٌر أنّ َنا وذاكِ ِت بِجبلَ

فنبقى  ويُتلمذه،  قلبنا  َر  ويذكّ اعوجاجنا  ويُقوَِّم  ُضعفنا  ليسند  معنا  يبقى   .(٢٨  /١٧

َر عجنَي العامل  أنقياء وأقوياء، ونتمّنى أن نكون الخمرية الصبورة الّتي تطمح أن تُخمِّ

برائحِة القداسة.

 (جهاد األشقر وسوسن حبيب – كم أحبُّ كلمتك – ٢٠١٨ – الجزء األّول – ص. ١٤٢)

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com
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صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

األزِمنة  تِديُر  وقوَّتَك  والَشمس،  الُنوَر  َصنعَت  أنَت  الليل.  ولَك  الَنهاُر   ، رَبِّ لَك، 

بأمرَِك. كْن  الليل  ُسلطاُن  قوَم  يَ لِ باملَساِء  وأتيَت  َك،  بإراَدتِ النهاَر  أزَلَت  بانِتظام.  فتتواىل 

اجي أِشعَّ بنورَِك يف قلوبنا. ويف  ل. ويف املَساِء الدَّ دَّ تبَ ، النهاَر الَعِظيَم الذي ال يَ لنا، أللُهمَّ

أيُّها  نا،  َحياتِ ام  أيَّ َجِميَع  انِقطاع  بغري  َحَك  فنَسبِّ الَحّقة،  عرِفِتَك  مبَ رنا  أنِ م  املُظلِ الليل 

وُح القُدس، لَك املَجُد وَعلينا املَراِحم، اآلن وكلَّ آن وإىل األبَد. آمني.                                                         اآلُب واالبُن والرُّ

(من صالة �ساء األحد يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)

ترتيلة الختام: أبا الفقراء
َك (٢) اِر ُحبِّ َن ِب ا  َن ا الُفَقراء، أَْرضِْم ا أبَ يَ تََعال  مَّ  َهلُ

ويا (٢) لُ وام. َهلِّ دَّ لْ لِ ا  ِفيَن ُكن  ويا (٢) َواسـْ لُ يَـا ُروَح الله. َهلِّ تََعـاَل  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ باِلرَّب.  ِحْد  تَّ َن لِ ْسنا  قَدِّ ويا (٢)  لُ َهلِّ نا.  بـِ قَـلْ َحيـاُة  أَنَْت  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ُفوَسـَنا.  نُ ِه  ِب نِعْش  لتُ ويا (٢)  لُ َهلِّ َعلَيل.  َنسيْم  مَّ كَ َهلُ ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـَك.  بَ ِبـمواهـِ َزيِّـنـا   (٢) ويا  لُ َهلِّ تََعـاْل.  َك  يْ إِلَ اُق  تَ أَْش ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـها.  ائِ اُح ِيف ِخـبَ ـَ تَرْت ويا (٢)  لُ َهلِّ َك.  لَ َل  اكِ َهيَ ا  َن لْ إِْجَع ܀ 

أحد العنصرة



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

َل  هياكِ نكوَن  أْن  لنا  وأهِّ اإلله،  الرَّبُّ  أيُّها  لنا،  َهْب 

إىل  يَن  َمْدعوِّ لِِخْدَمِتَك،  يَن  ُمَعدِّ لِوَقارَِك،  منازَِل  لُِسكناك، 

َت عىل ِحْكَمِتَك، وَنسرَي  ثْبُ َن يَمِتَك، ُمرِْضنَي ِسيادَتَك، فَ وَل

نا، أيُّها اآلُب  اِم َحياتِ َك، وَنَْحَفَظ وصاياك، وَنَِجَد الرَّْحَمَة والحناَن أمامَك جميَع أيّ لِ يف ُسبُ

واالبُن والّروُح الُقُدس، لَك املَْجُد اآلَن وإىل األبد. 

(من صالة صباح األر�عاء يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)  

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
(أرسل روحك)

َد وَْجُه األَرْْض. َجدَّ تَ يَ َها املِسيْح فَ ܀ أَرِْسْل ُروَحَك أيُّ

أنَّاٍت ال تُوَصْف. ܀ إِنَّ الرُّوَح يَُصيلِّ ِفيُكْم ِب

اهْ. رُِف َعَىل املِيَ رَفْ ܀ ُروُح الرَّبِّ يُ

ه. اُء اللَّ نا أبَن ْشَهُد َمَع أرواِحنا بأنَّ ܀ إنَّ الرُّوَح يَ

المزمور ١٣٥
ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إحَمدوا الرَّبَّ فإِنَّه صالِح َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َه اآللِ ܀ إِحَمدوا إِل

ُه تَ ِد َمَحبَّ ادة َوإِنَّ إَِىل األَبَ َد السَّ ܀ إِحَمدوا َسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ ِب الِعظاِم َوحَده َوإِنَّ إَِىل األَبَ ܀ صانَع الَعجائِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ ِبِفطَنة  َمواِت  ܀ صانَع السَّ

تَه ِد َمَحبَّ ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه َوإِنَّ إَِىل األَبَ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِت الِعظام َوإِنَّ إَِىل األَبَ ريِّ ܀ صانَع النَّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ هار  لُِحْكِم النَّ ܀ الَشمِس 

تَه ِد َمَحبَّ َوإِنَّ إَِىل األَبَ يل  لُِحكِم اللَّ ِب  ܀ والَقَمِر والَكواكِ

ِد رَحَمتَه لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ لِالُب ُرزُق كُ ܀ الَّذي يَ

َموات فإنَّ لألبِد ِرَحَمتَه َه السَّ إِل ܀ إِحَمدوا 

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (أعامل الرسل ٢/ ١-٢١)

امِء  السَّ ِمَن  َق  لَ فانْطَ لُّهم يف َمكاٍن واِحد،  ِمعنَي كُ الَخْمسون، كانوا ُمجتَ وُم  اليَ أىَت  "ولَامَّ 

ٌة  ِسَن أَل لَهم  َهرَت  وظَ فيه،  كانوا  الَّذي  يِت  البَ َب  َجوانِ فَمألَ  عاِصَفة،  ريٍح  كَ َدِويٌّ  ًة  بَغتَ

وِح  الرُّ ِمَن  َجميًعا  فامتَألُوا  لِسان،  ِمنُهم  لٍّ  كُ عىل  فوقََف  انَقَسمت  قِد  ناٍر  ِمن  كأَنَّها 

أن  الُقُدُس  وُح  الرُّ لُهُم  َوَهَب  ما  عىل  َغِتِهم،  لُ َغريِ  غاٍت  لُ ِب يتكلَّموَن  وأَخذوا  الُقدس، 

َكلَّموا." تَ يَ

     
          

            
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يوحنا ١٤/ ١٥-٢٠) 

اآلب  سأَسأَُل  َوأَنا  َوصاياي.  َحِفظتُم  تُِحبُّوين،  م  نتُ كُ "إِذا  لِتَالِميِذِه:  يَُسوَع  الرَّبُّ  اَل  قَ

اه  قَّ لَ تَ يَ أَن  ُم  العالَ يَستَطيُع  ال  الَّذي  الَحقِّ  ُروَح  لِألَبَد  مَعكم  يَكوُن  آَخَر  ًدا  َؤيِّ ُم لَكم  َهُب  فيَ

علَمون أَنَّه يُقيُم ِعندكم ويَكوُن فيكم. لن أَدََعكم يَتامى،  م فتَ تُ ا أَن ه. أَمَّ ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُ

م أَيًضا  تُ تُم فَسَرتونَني ِأليَنِّ َحيٌّ وألنَُّكم أَن ا أَن ليٍل لَن يَراين العالَم. أَمَّ فإيِنِّ أَرجُع إِلَيكم. بَعَد قَ

وِم تَعرِفوَن أيَنِّ يف أيَب وأَنَّكم ِيفَّ وأيَنِّ ِفيُكم". ون. إِنَّكم يف ذلك اليَ َستَحيَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تُِحبُّوين، َحِفظتُم وَصاياي". هذا هو املطلوب مّنا: أن نُحّب الرّب ونُربِهن يف  م  نتُ ܀ "إذا كُ

ُه.  َمتَ لِ ُه وكَ تَ ُق رَغبَ ه ونحقِّ نا نحبُّ أنّ التعبري وليس فقط تعبري الكالم –  التعبري – كّل 

أرِجع  بل  تَامى،  يَ أَدََعُكم  لن  وََعَد:  هَو  ُه  ألنّ بهذا  نؤِمُن  ونحُن  به.  يتكّفل  هو  والباقي 

إليكم... وتَحيَون وتعرِفُون روح الحّق املعزّي وهو يبقى معكم إىل األبد.

ة كّل يشء. نحُن أبناء أيّام رؤيتها  ܀ قلُب وجِعَنا هذه األيّام هو زعزعة كّل يشء، ونسبيّ

عالقًة  وال  شخًصا  وال  فكرة  ال  أحيانًا  تجُد  ال  أنَّك  لَِدرََجة  ُمتحرِّكة،  وأرُضها  رماديّة 

َك... وكم مرَّ مثُل هذه األيّام يف تاريِخ اإلميان وكاَن  َد إليها قلبَ ميكنك أن تثق بها وتُسِن

امى ...  تَ ِه مرساَة النجاِة ِمَن الغرق: لَن أَدََعُكم يَ حُضور الربِّ يف كالِمِه وقربانِ

܀ والروح الحاِرضُ معنا، يبقى معنا وال يرتُك البيَت فجأًة ويُغادر. حُضورُُه هو ضامُن األمان، 

ُب الُدوار. "الربُّ صخرُة  َسبِّ ٍ يُ والصخرُة الّتي نتمّسُك ِبها بينام كلُّ يشٍء حولنا يف تغريُّ

حيايت فمّمن أخاف" (مز ٢٧). الروُح يبقى معنا ألنّه قّدوٌس وأمنٌي يف مواعيِدِه و"عارٌِف 

نا بِه نحيا ونتحرَّك ونُوجد" (أع  نا تُراب" (مز ١٠٣/ ١٤)، هو يبقى معنا ألنّ ٌر أنّ َنا وذاكِ ِت بِجبلَ

فنبقى  ويُتلمذه،  قلبنا  َر  ويذكّ اعوجاجنا  ويُقوَِّم  ُضعفنا  ليسند  معنا  يبقى   .(٢٨  /١٧

َر عجنَي العامل  أنقياء وأقوياء، ونتمّنى أن نكون الخمرية الصبورة الّتي تطمح أن تُخمِّ

برائحِة القداسة.

 (جهاد األشقر وسوسن حبيب – كم أحبُّ كلمتك – ٢٠١٨ – الجزء األّول – ص. ١٤٢)

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)
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األزِمنة  تِديُر  وقوَّتَك  والَشمس،  الُنوَر  َصنعَت  أنَت  الليل.  ولَك  الَنهاُر   ، رَبِّ لَك، 

بأمرَِك. كْن  الليل  ُسلطاُن  قوَم  يَ لِ باملَساِء  وأتيَت  َك،  بإراَدتِ النهاَر  أزَلَت  بانِتظام.  فتتواىل 

اجي أِشعَّ بنورَِك يف قلوبنا. ويف  ل. ويف املَساِء الدَّ دَّ تبَ ، النهاَر الَعِظيَم الذي ال يَ لنا، أللُهمَّ

أيُّها  نا،  َحياتِ ام  أيَّ َجِميَع  انِقطاع  بغري  َحَك  فنَسبِّ الَحّقة،  عرِفِتَك  مبَ رنا  أنِ م  املُظلِ الليل 

وُح القُدس، لَك املَجُد وَعلينا املَراِحم، اآلن وكلَّ آن وإىل األبَد. آمني.                                                         اآلُب واالبُن والرُّ

(من صالة �ساء األحد يف ا�زمن العادي - ا�شحيمة)

ترتيلة الختام: أبا الفقراء
َك (٢) اِر ُحبِّ َن ِب ا  َن ا الُفَقراء، أَْرضِْم ا أبَ يَ تََعال  مَّ  َهلُ

ويا (٢) لُ وام. َهلِّ دَّ لْ لِ ا  ِفيَن ُكن  ويا (٢) َواسـْ لُ يَـا ُروَح الله. َهلِّ تََعـاَل  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ باِلرَّب.  ِحْد  تَّ َن لِ ْسنا  قَدِّ ويا (٢)  لُ َهلِّ نا.  بـِ قَـلْ َحيـاُة  أَنَْت  ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ُفوَسـَنا.  نُ ِه  ِب نِعْش  لتُ ويا (٢)  لُ َهلِّ َعلَيل.  َنسيْم  مَّ كَ َهلُ ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـَك.  بَ ِبـمواهـِ َزيِّـنـا   (٢) ويا  لُ َهلِّ تََعـاْل.  َك  يْ إِلَ اُق  تَ أَْش ܀ 

ويا (٢) لُ َهلِّ ـها.  ائِ اُح ِيف ِخـبَ ـَ تَرْت ويا (٢)  لُ َهلِّ َك.  لَ َل  اكِ َهيَ ا  َن لْ إِْجَع ܀ 

أحد العنصرة


