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األحد الثالث عشر من زمن العنصرة
اتل�شري با�لكمة (مثل ا�زارع)
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

١

ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ

نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)



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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ
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تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ

نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)



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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ

األحد الثالث عشر من زمن العنصرة: التبشير بالكلمة (مثل الزارع)

نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)



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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ

األحد الثالث عشر من زمن العنصرة: التبشير بالكلمة (مثل الزارع)

نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)



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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ
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 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ

األحد الثالث عشر من زمن العنصرة: التبشير بالكلمة (مثل الزارع)

نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)



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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ
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نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)



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

ألنََّك  َدَك  ومَُنَجِّ َدَك  نَعبُ أَن   (...) األزيلّ،  اآلُب  أيُّها  لنا  أَهِّ

ا  َسة. َساِعْدنَ َك املَُقدَّ َمتُ لِ ًة صالَِحًة تَْنُمو ِفيَها كَ ا تُربَ َن َجَعلتَ

َنشُكرََك عىل  ِة والرشّ، فَ َقَها أَشوَاُك الَخِطيئَ يَكْ ال تَخُن

َعِمَك، وَنَشُكَر ابَنَك وروَحَك الحيَّ القّدوس، اآلَن وإىل األبد. َعطاياَك وَنِ

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ْحَدو زَِديِقه (هّيا َمعي من لبنان)

ِتي بَ ْل ِطلْ ِني أَصغِ وَاقبَ ِجبْ أَدُعوَك َريبِّ يَُسوْع إِستَ

َمِتي لْ نياِن كِ بُ لْ َفِمي أَْحَفْظ دَوًما لِ َضْع حارًِسا لِ

ا بالِنعَمِة! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

ا آَب الَحقِّ انظُريِن، يا ابُن اسُرتيِن، يا ُروَح الُقْدِس انُْرصْيِن، يَ

َهاِر ِل والَن يْ ِمْن أَرشَاِك األَرشَاِر وَاألَْرضَاِر يف اللَ

ا ال تَْنُكْريِن! ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

 (من صالة �ساء اإلث�ني، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

المزمور ١٠٧/ ١-٥ ؛ ٢٨-٣٨
ُقْل ذلَِك ُمفتدو الرَّبِّ الَّذيَن اْفتَداهم ِمن  يَ ه ܀ لِ ܀ إحَمدوا الرَّّب ألَنَّه صالِح النَّ لألبِد رَحَمتَ

ٍة  يَّ رِّ امِل والَجنوب ܀ تاهوا يف بَ لْدان ِمَن املَرشِق و واملَغرِِب والشَّ ِد املُضاِيق ܀ وَجَمعهم ِمَن البُ يَ

ة ܀ ِجياٌع ِعطاٌش تَخوُر نُفوُسهم فيهم ܀ فَرصَخوا  ُمقِفرَة ومل يَِجدوا َسبيالً إِىل َمدينٍة مأهولَ

ِت األَْمواج  َعَة إِىل َسكينة فَسَكتَ ِدهم ܀ حوََّل الزَّوبَ إِىل الرَّبِّ يف ضيِقهم فأَخرََجهم ِمن َشدائِ

يَحَمدوا الرَّبَّ ألَجِل رَحَمِته وعجائِبه  تهم ܀  فلْ ܀ فَفرِحوا ِعنَدما َسَكَنت وَهداهم ميناَء بُغيَ

يوخ  الشُّ ِس  َمجلِ يف  وليَسبِّحوه  ْعب  الشَّ َجامَعِة  يف  وليَعظِّموه  ܀  َرش  البَ ني  بَ لِ

مالَِحة  أَرٍض  إِىل  الثِّامر  وأرَض  ܀  َعطْىش  أَرٍض  إِىل  املِياِه  نابيَع  ويَ ِقفار  إِىل  األَنهاَر  َحوُِّل  يُ ܀ 

َة إِىل ُعيوِن ِمياه ܀ ويُسِكُن  َحوُِّل الِقفاَر إِىل ُغْدران واألَرَض القاِحلَ ها ܀ يُ انِ ِب َرشِّ ُسكَّ ِبَسبَ

ثِمُر لَهم  روًما فتُ ْكنى ܀ ويَزرَعوَن ُحقوالً ويَغرِسوَن كُ نِشئوَن َمدينًة لِلسُّ ُهناَك الِجياع فيُ

َقللها ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ا وبَهامِئُهم أَيًضا ال يُ هم فيَكرُثوَن ِجدًّ بارِكُ ِغالالً ܀ ويُ

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم ( ١قو ٣/ ٦-١١)

الَغارُِس ِبَيشٍء  ْنِمي. فال  يُ اَن  الَّذي كَ ُهَو  الله  لُّوُس َسَقى، ولِكنَّ  ا َغرَْسُت، وأَبُ أَنَ  "

أُْخُذ أَْجرَُه  ُهاَم يَ ْن لٌّ ِم ْنِمي! لِكنَّ الَغارَِس والَساِقي َواِحد، وكُ ِل الله الَّذي يُ وال الَساِقي، بَ

الَّتي  اللِه  ْعَمِة  ِن ِب ا  وأَنَ الله.  اُء  َن َوِب اللِه  َحْقُل  م  تُ وأَنْ لله،  اِن  ُمَعاِونَ َنْحُن  فَ ِه.  ِب تََع ْدِر  قَ َعىل 

َواِحٍد  لُّ  كُ ْر  ْنظُ يَ لْ فَ ه:  يْ َعلَ ِني  بْ يَ آَخَر  لِكنَّ  َحِكيم،  اٍء  نَّ بَ كَ األََساَس  َوَضْعُت  يل،  ْت  ُوِهبَ

َضَع أََساًسا آَخَر َغرْيَ األََساِس املَْوُضوع، وُهَو  ُه أَْن يَ ِكُن اَم ِمْن أََحٍد مُيْ ه! فَ يْ ِني َعلَ بْ َف يَ يْ كَ

املَِسيح." يَُسوُع 

     
      
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١/٨-١٥)

لَكوِت الله، َوَمَعُه االثَْنا َعَرش،  ُ مِبَ بَرشِّ َنادي َويُ ُمُدَن َوالُقرَى، يُ أََخَذ يَسوُع يَطُوُف الْ

َمْدُعوَُّة  الْ ُم  ْريَ َم  : ُهنَّ َوأَْمرَاض،  يرٍَة  ِرشِّ أَْرَواٍح  ِمْن  َشَفاُهنَّ  َوايِت  اللَ الِنَساِء  ْعُض  َوبَ

يِل  وَكِ ُخوزَى  اْمرَأَُة  ُة  َوَحنَّ اِطني،  َشيَ َعُة  َسبْ ِمْنها  َخرََج  ْد  قَ كاَن  ِتي  الَّ ة،  يَّ َمْجَدلِ الْ ِب

أَْموالِِهنَّ يف ِخْدَمِتِهم. ِمْن  َن  ُذلْ بْ يَ نَّ  ِثرياٌت كُ ة، َوَغريُُهنَّ كَ ِهرُيوُدس، َوُسوَسنَّ

ثَل: «َخرََج  ُهم مِبَ بَ لِّ َمِديَنة، َخاطَ يِه ِمْن كُ إِلَ َل الَناُس  بَ َوأَقْ ِثري،  َشَد َجْمٌع كَ َولَامَّ اْحتَ

ُه  َداَستْ فَ ِريق،  الطَ ِب  َجانِ عىل  الَْحبِّ  ْعُض  بَ َع  َوقَ ْزرَع،  يَ ُهَو  َوفياَم  َزرَْعُه.  ْزرََع  يَ لِ الزَارُِع 

َحتَّى  َت  بَ نَ إِْن  َوَما  الَصْخرَة،  َعىل  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ الَساَمء.  وُر  يُ طُ ُه  تْ لَ َوأَكَ َدام،  األَقْ

َمَعُه  الَشْوُك  َت  بَ َونَ الَشْوك،  َوَسِط  اآلَخُر يف  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ وبَة.  رُطُ ُه  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ ُه  ألَنَّ ِبَس،  يَ

يَُسوُع   قاَل  ِضْعف».  َة  ِمئَ أمَْثََر  فَ َت  بَ َونَ الَصالَِحة،  األَرِْض  يف  اآلَخُر  ْعُضُه  بَ َع  َوَوقَ َقُه.  َخَن فَ

هَذا  ْعِني   يَ تُراُه  «َما  تَالِميُذُه:  ُه  َوَسأَلَ ْسَمْع!».  يَ لْ فَ اِن  َساِمَعتَ اِن  أُذُنَ ُه  لَ «َمْن  َونَاَدى:  هَذا، 

ُمُهم  أُكلِّ اقُوَن فَ ا البَ ُكوِت الله، أَمَّ وا أَْرساَر َملَ ُكم أَْن تَْعرِفُ ْد أُْعِطَي لَ ْم قَ تُ َقال: «أَنْ املَثَل؟». فَ

َزرُْع  أَل املَثَل:  َمْعَنى  ُهَو  َوهَذا  ْفَهُموا.  يَ فَال  ْسَمُعوا  َويَ وا،  ِرصُ بْ يُ فَال  ُروا  ْنظُ يَ لِيَك  ثَال،  باِألَْم

زُِع  تَ ْن يَ يُس فَ لِ أيْت إِبْ ْسَمُعون، ثُمَّ يَ ِذيَن يَ ِب الطَريِق ُهُم الَّ ِذيَن َعىل َجانِ َمُة الله. والَّ لِ ُهَو كَ

ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَصْخرِة  َعىل  ِذيَن  والَّ ُصوا.  ْخلُ يَ فَ ُنوا  ؤِْم يُ ئَالَّ  لِ لوِبِهم،  قُ ِمْن  َمَة  الَكلِ

ِة  ْجِربَ ُنوَن إِىل ِحني، ويف َوقِْت التَ ؤِْم ُهم يُ ُهم، فَ َها ِبَفرَح؛ هؤُالِء ال أَْصَل لَ ونَ لُ ْقبَ َمَة َويَ الَكلِ

ُهُموُم  الْ ُهُم  ُق ْخُن تَ فَ ُضون،  َومَيْ ْسَمُعوَن  يَ الَّذيَن  ُهُم  الَشْوِك  يف  َع  َوقَ والَِّذي  َرتَاَجُعون.  يَ

ِذيَن  ُهُم الَّ َدِة فَ َجيِّ َع يف األَرِْض الْ ا الَِّذي َوقَ ُهم مَثَر. أَمَّ ْنَضُج لَ اة، فَال يَ َحيَ اُت الْ ذَّ والِغَنى َوَملَ

ثِْمُرون». يُ فَ وَن  تُ ثبُ َويَ ونَها،  ْحَفظُ يَ فَ َصالٍِح  ٍد  َجيِّ ٍب  َقلْ ِب َمَة  الَكلِ ْسَمُعوَن  يَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري فادي نجم)

نا يسوُع املسيِح كلمَة اللِه بالّزرِع الذي يزرُعه الزارعُ، مفّرسًا لتالميِذه مغزى املثل،  َه ربُّ شبَّ

قائال لهم: أّن البذار هي كلمة الله. وكام يقع البذار يف أماكن عديدة، كذلك كلمة الله تقع 

بَة. سنتأّمل  يف قلوبنا، الَّتي قد تشبه بحالتها جانَب الطريِق والّصخَر والّشوَك واألرَض الطيّ

ٍة نستخلُصها من هذا املثل. مًعا بثالثِة مواقَف إيجابيّ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

حسَب  املوسمّي،  بلقائنا  نعيًشه  الذي  فالفرُح  العمق،  يف  حقيقي  اختبار  عن  البحث  ܀ 
امنُة  امئُة هي الضَّ أّمُل اليوميُّ والعالقُة الدَّ مزاِجنا وحاجِتنا، بكلمة الله ال يكفي بل التَّ

لله،  نَعم  لنقوَل:  بالجرأِة  نتحّىل  أن  مّنا  يتطلُب  هذا  ا.  اختبارنِ يف  العمق  إىل  للذهاب 

نا برسِّ حضورِه ومحبِته لنا، فكلَّام تعّمْقنا  قاء به. إنّها الكلمة التي تُدِخلُ ا للّ ونخّصُص وقتً

نا.  َقنا وعشَقنا ملرشوِعه يف حياتِ بها كلَّام ازداَد تعلُّ

املحبِة، وتحقيِق  لعيِش  اللُه  إيّاها  أعطانا  َعٌم  نِ نيا:  الدُّ َعَم وشؤوِن هذه  النِّ اإلستفادة من  ܀ 
نا وعاَش بيننا  ا مثلَ ه كمثالِه. فهو بدوره صار إنسانً ها عىل صورتِ َقنا ألجلِ الغايِة الَّتي َخلَ

تنا، نعيُشها بامللء، نحّقُق غايتها. فرنتقي بها لنطلَب  ودعانا ليك، بدورِنا، نفرُح بإنسانيّ

ا ونثُق أنّه حارض معنا دامئا أبًدا. ُمه أمرَن ملكوَت السامواِت، نتّكُل عليه، ونسلّ

يف  نعم ملرشوعِه  لتقوَل  الجرأَة  لديك  هل  لَك؟  ه  ّوتِ وأب اللِه  محبَة  اختربَت  هل  الختاِم،  يف 

بِة ويساعُدك لتنّقي منها  َم ذاتَك له فيجعَل قلبَك كاألرِض الطيّ حياتِك؟ ال تخْف أْن تسلّ

فرتة صمت وتأّمل (...) خور واألشواَك.        الصُّ
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نُمَو  تَ س، فَ ناَءَك املَُقدَّ َك اإللهّي َوِب نَشُكرَُك، أيُّها الربُّ اإلله، يا َمن تََهبنا أن نكون َحقلَ

َوِخصام.  َحَسٍد  لِّ  كُ َعْن  ِعيديَن  بَ ُروِحيِّني،  أُناٍس  إىل  َنا  َوتَُحوِّلَ َسة،  املَُقدَّ َك  َمتُ لِ كَ ِفيَنا 

يَُسوَع  ا  َن َه وإلٰ َصَنا  ُمَخلِّ ُقوَِّة  ِب الَساَموّي،  ُكوِت  َملَ لْ لِ َصالَِحًة  َغرَسًة  ٰهكذا  ُنْصِبَح  فَ

املَِسيح، َوِفْعِل الُروِح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد.

(من صلوات األحد اثلالث عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

ترتيلة الختام
انشالله القمحة

ة  ر َمَحبِّ ْنمى وتْزَهِّ نا مْتوت وتِ وبْ ܀ انشالله القمحة الّيل انَزرَِعت ِبقلُ

ا يا َريّب. ك ِفيَن وا بْوِجَّ ِيتْالقُ نا بْ انشالله الناس لْمنشوفُن َع دروبْ

ناها بْ تَ ناها وما يف َمطرَح إالّ ما كْ ܀ ْحكاِية ُحبَّك لِلِكّل ْحَكيْ

عنا زْغار ْمِنفَهم َمعناها. ميكن نحنا كْربنا ونْسيناها رَجِّ

ا إنتو ملح األرض وإنتو نورا ا َعنَّ تَ ينا الكلمة الِقلْ ܀ ال تنسِّ

ينا نكون َعنَّك أجمل صورة. ا وخلّ ْرتكنا ضلَّك ساكن ِعنَّ ال تِ

و َخّىل َعنُّ تْ ِن اَم ْم ܀ وحَدك إنت بْعتم الَدرْب ْرساجنا وإنْت الكنز الْ

و. ا ِمنُّ َعك وْسِقيَن بْ َن ا لْ َن لْ بالطرقات الخطرة تبقى ْسياْجنا وَصِّ

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 (...)


