
أسر�ر النورأسر�ر النور
ُد َصداُه المعمدان،  "اإلعالُن اّلذي أّداُه اآلُب مباَشرًة في الِعماِد في األردّن، واّلذي سوَف ُيردِّ
ُكلِّ  كنيسِة  إلى  اُألمُّ  ُهها  ُتوجِّ اّلتي  الُكبرى  التوصيَة  وأصبَح  قانا،  في  مريُم  ِبِه  َنَطَقت 
المسيِح  كلماِت  في  ُتدِخُلنا  توصيٌة  إّنها   .(٥  :٢ (يو  فافَعُلوه"  لُكم  َيُقل  "مهما  األزمنة: 

ُل الُعمَق المريميَّ لكلِّ أسراِر النور" وأعماِلِه طيلَة حياِتِه العلنّية، إذ ُتشكِّ
(ورديّة مريم العذراء، عدد ٢١).

܀ باسِم اآلِب واالبِن والّروِح الُقُدِس، اإلله الواحد. آمين.

܀ أيُّها الَمِلُك الَسماِوّي الُمَعزِّي ُروُح الَحّق، الَحاِضُر في ُكلِّ َمكاٍن والَماِلُئ الُكّل، 
َدَنٍس،  ُكلِّ  ِمْن  ْرَنا  َوَطهِّ فينا  َواسُكن  َهُلمَّ  الَحياة،  َوَراِزُق  الصاِلحاِت  كنُز 

َوَخلِّص أيُّها الصاِلُح نُفوَسَنا

܀ قدوٌس أنَت يا اهللا، قدوٌس أنَت أيُّها القوي، قدوٌس أنَت يا َمن ال يموت (٣ مّرات)

܀ أيُّها المسيح القائُم من بين األموات ارحمنا (٣ مّرات)

܀ يا ربَّنا ارَحْمَنا، يا َربَّنا َأشِفْق َعَلينا َوارَحمَنا، يا َربََّنا اسَتِجْبَنا َوارَحمَنا، يا 
ُأمِّ  َمرَيَم  القّديَسِة  ِبَشفاَعِة  َوارَحمَنا،  ِلَنجَدِتَنا  وَهُلمَّ  َصالَتنا  َتَقبَّل  َربَّنا 

َسة. اِهللا ُسلطاَنَة الَورِديَِّة الُمَقدَّ
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قراءة من
٢/ ١-١٢  إنجيل يوحنا  إنجيل يوحنا 

َيُسوَع  ُأمُّ  وَكاَنْت  الـَجِليل،  َقاَنا  في  ُعْرٌس  َكاَن  اِلث،  الثَّ الَيْوِم  وفي 
ُهَناك. وُدِعَي َأْيًضا َيُسوُع وَتالِميُذُه ِإلى الُعْرس. وَنَفَد الـَخْمر، َفَقاَلْت 
ُه: "َلْيَس َلَدْيِهم َخْمر". َفَقاَل َلَها َيُسوع: "َما ِلي وَلِك، َيا اْمَرَأة؟  ِلَيُسوَع ُأمُّ
ُه ِلْلَخَدم: "َمْهَما َيُقْل َلُكم َفاْفَعُلوه!".  َلْم َتْأِت َساَعِتي َبْعد!". فَقاَلْت ُأمُّ
ٌة ِلَتْطهِير الَيُهود، َيَسُع ُكلٌّ ِمْنَها  ُة َأْجَراٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ وَكاَن ُهَناَك ِستَّ
"ِإمُألوا  ِلْلَخَدم:  َيُسوُع  فَقاَل  ِليتًرا،  وِعْشريَن  ِمَئٍة  ِإلى  َثَماِنيَن  ِمْن 

اَألْجَراَن َماًء". َفَمُألوَها ِإلى َفْوق.

وَذاَق  ُموا.  َفَقدَّ الَوِليَمة".  ِلَرِئيِس  ُموا  وَقدِّ اآلَن،  "ِإْسَتُقوا  َلُهم:  َقاَل 
الرَِّئيُس الـَماَء، الَّذي َصاَر َخْمًرا - وكاَن ال َيْعَلُم ِمْن َأْيَن ُهَو، والـَخَدُم 
ِإْنَساٍن  "ُكلُّ  َلُه:  وَقاَل  الَعِريَس  ِإَلْيِه  َفَدَعا   - َيْعَلُمون  اْسَتَقوا  الَّذيَن 
اَألَقلَّ  َم  َقدَّ ون،  الـَمدُعوُّ َسِكَر  ِإَذا  َحتَّى  ًال،  َأوَّ َد  الـَجيِّ الـَخْمَر  ُم  ُيَقدِّ
َد ِإلى اآلن!". ِتْلَك َكاَنْت ُأوَلى  ا َأْنَت َفَقْد َأْبَقْيَت الـَخْمَر الـَجيِّ ُجوَدة، َأمَّ
ِبِه  وآَمَن  َمْجَدُه،  َفَأْظَهَر  الـَجِليل،  َقاَنا  في  َصَنَعَها  َيُسوع،  آَياِت 
وِإْخَوُتُه  ُه  َوُأمُّ ُهَو  َكَفْرَناُحوم،  ِإلى  َيُسوُع  َنَزَل  ذِلَك  َبْعَد  َتالِميُذُه. 

وَتالِميُذُه، وَأَقاُموا ُهَناَك َأيَّاًما َقليلة. 

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور
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لحن (يا مسيًحا جئَت نوًرا)
َيوُم ِذْكرى الُطوباِويَّْه       ُأمِّ فادي الَعاَلِميْن 
َعبَر َأْسـراِر الَورِديَّـْه       َهلُِّلوا يا مؤِمِنـيْن 
َأعـِلُنوا ِسـرَّ الِعمـادِْ       الَخْمِر في َقانا ِبماْء
ُبْشـَرى في ُكلِّ الِبَالدِْ       َوالَتَجـلِّي َوالَعَشـاْء

ُم لِك، أّيُتها البتوُل الطوباويَُّة مريم، َجزيَل الُنوِر اّلذي ُأفيَض عليِك، لّما  ܀ ُنقدِّ
صنَع يسوُع اآلياِت أماَم تالميِذِه فآَمنوا ِبِه أّنُه هو المسيُح ابُن اهللا، وكانت 
َلت  لهم الحياُة ِباسِمِه. وُنصّلي َمَعِك كي َيسَطَع ُنوُرُه في العائالِت اّلتي َفضَّ
والَبصيرة.  القلِب  وَعمى  الُظلمِة  في  وَغِرَقت  اهللا،  مجِد  على  الناِس  مجَد 

آمين.

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور

܀ أبانا اّلذي في الَسموات... ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.
الِنساء،  في  أنِت  ُمباركة  معِك  الربُّ  ِنعَمًة  ُممتلئة  يا  مريم  يا  عَليِك  الَسالُم  ܀ 
وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم يا ابنة اآلب، صّلي 

ألجِلنا نحُن الخطأة، اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.
الِنساء،  في  أنِت  ُمباركة  معِك  الربُّ  ِنعَمًة  ُممتلئة  يا  مريم  يا  عَليِك  الَسالُم  ܀ 
وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم يا أّم االبن، صّلي 

ألجِلنا نحُن الخطأة، اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.
الِنساء،  في  أنِت  ُمباركة  معِك  الربُّ  ِنعَمًة  ُممتلئة  يا  مريم  يا  عَليِك  الَسالُم  ܀ 
وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم يا عروس الّروح 

القدس، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة، اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.
܀ المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس، من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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عماد يسوعماد يسوالّسر األّول

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور

١

العيش في نور البنّوة لآلبالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
اّلذي يثمر روحه فينا فرًحا.

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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عرس قانا الجليلعرس قانا الجليلالّسر الثاني

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور

٢

العيش في نور التجّدد بالروح القدسالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
َل الماَء إلى َخْمٍر في َوِليَمِة الُعرِس. اّلذي َحوَّ

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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البشارة با�نجيلالبشارة با�نجيلالّسر الثالث

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور

٣

العيش في نور اإلنجيلالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
اّلذي َعَليَنا َأْن َنفَعَل َما َيُقوُلُه َلنا.

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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التجّلي بالمجدالتجّلي بالمجدالّسر الرابع

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور

٤

العيش في نور اإليمانالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
الَّذي أَظهَر َمْجَدُه، وآَمَن ِبِه َتالِميُذه.

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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ا�فخارستّيـاا�فخارستّيـاالّسر الخامس

أسر�ر
    النور
أسر�ر

    النور

٥

العيش في نور المسيح الحاضر في اإلفخارستّياالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
َل الَخمَر إلى َدِمِه في َوليَمِة الَعشاِء اَألخيِر. اّلذي َحوَّ

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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ص�ة الختامص�ة الختام

܀ يا مريم، كعالَمِة خالٍص ورجاٍء، أنِت َتَتأللئيَن َدوًما على َطِريِقنا، ُنوِكُل 
مع  تألَّمِت  الصليب،  من  بالُقرِب  َمن  يا  الَمرضى،  صّحة  يا  َذواتنا  إَليِك 
إليه،  بحاجٍة  نحُن  ما  َتعِرِفين  أنِت  إيماِنِك.  في  ثابتًة  وَبقيِت  يسوع، 
فيعود  الجليل،  قانا  عرس  في  َكما  األمر،  سُتدّبريَن  بأّنك  نِثُق  ونحُن 
َكْي   ، اإللهيِّ الحبِّ  أّم  يا  ساعدينا  هذا.  الِمحنِة  وقِت  بعد  والعيُد  الفرُح 
آالَمنا  أخذ  اّلذي  َيُسوع، هو  لنا  يقوُله  ما  وَنفعَل  اآلب،  لمشيئة  َنمَتِثَل 

على عاِتِقِه وَحَمَل أوجاَعنا، ِلَيُقودنا بالصليِب إلى فرح القيامة.

܀ إلى حمايِتِك نلتجئ يا واِلَدَة اِهللا القّديَسة، َفال َتغَفِلي َعن ِطلباِتَنا ِعنَد 
العذراُء  أيَُّتها  المخاِطر،  جميِع  من  دائًما  ينا  َنجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 
القّديسة. لكي نستحّق  َتَضرَِّعي ألجِلنا يا واِلَدَة اِهللا  الُمباَرَكة.  المجيَدة 

مواعيد المسيح.

܀ المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإلى َأَبِد اآلِبدين. آمين.

للبابا فرنسيس
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