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ِ يوٌم مشرتك بني مجيِع الكنائِس يف العامل
ومع اإلخوةِ املسلمني

للصالة والصوم وعمل اخلري والّدعاء من أجِل اإلنسانّية
ليحميها اهلل من وباء كورونا
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صالة البدء
مريَم  َحقِل  على  كاملََطِر  الناِزَل  اآلِب  كلَمَة  يا  إلَُهنا،  املسيح  أَيُّها 
ِة القَمِح الكاملِة، نَبََتّ حيُث مل يزَرع زاِرٌع وأصبحَت  َّ العذراء، وَكحب
لنا أن نَمَدَحَك وحنُن حنتِفل يف شهِر أيّار املبارك، بِذكرى  قوتًا للعامل. أِهّ

َك اليت كانَت تعلَم ما ُزِرعَ فيها وابتَهََجت باحلصاد. أِمّ

الربايا  حاِرُث  أنبََت  الذي  اُملباَرك  احلقُل  هَي  أنِت  القّديسة،  البتول  مريَم  يا 
بِأسِرها وأعطانا اُخلبَز السماوّي الذي أشبََع جوعَ الشعوِب كاّفة. أطُليب لنا 
ويزَرعَ  والصعبة،  العقيمة  وظروفَنا  حياتَنا  يُباِرك  أن  أحشائَِك  مثرةِ  يسوعَ  ِمن 

يف أفكاِرنا وُعقولِنا وقلوبِنا كلمتَُه ونِعََمتَُه وسالمَُه.

آمني.

صالة للبابا فرنسيس للشفاء من وباء الكورونا
"حتت ذيِل محايتِك نلتِجُئ يا والدةَ اهلل القديسة". 

أَمجع،  العاملِ  على  تستحوُذ  اليت  واألحزاِن  باآلالِم  ل  احملَمّ املأساوّي  الوضِع  هذا  يف 
نا، ونلتِجُئ إىل محايتِِك. أيّتها العذراُء مريم. أميلي عينَيِك  نلتِجُئ إليِك يا أَمّ اهلل وأمَّ
موَت  والباِكني  الّضائِعني  ي  َوعِزّ هذا  الكورونا  فريوس  وباِء  إىل  الرحيَمتَِني 
ألنّهم،  يغتّموَن  الّذين  ُأعُضِدي  الّنفس.  بأسلوٍب جيرُح  أحيانًا  ُدفِنوا  الذين  أحّبائهم 
املرضى.  ِمن  قريبنيَ  يكونوا  أن  يُمِكنهم  ال  العدوى،  انتشاَر  يَمنَعوا  ولَِكي 

إِبعَثي الثقَة يف اخلائفني من أجِل املستقبِل الغامض والّتبَعات على اإلقتصاِد والعمل.

لي من أجلنا إىل اهلل، أِب الّرمحة، لكي تنتهي هذه احملنة القاسية  نا، توَسّ يا أَمّ اهلل وأمَّ
اإلهلّي،  ابنِك  لدى  طي  توَسّ اجلليل،  قانا  يف  وكما  والسالم.  الرجاِء  أفق  ويعوَد 
إِمحي  الّثقة.  على  قلوبَهم  ويفتَح  والضحايا  املرضى  عائالِت  يُعّزي  أن  ِمنه  واطُليب 
األطّباء واملمّرضني والعاملنيَ الصحّينيَ واملتطّوعنيَ الذين ويف مرحلِة الطوارئ هذهِ 
يقفوَن يف الصفوِف األوىل ويُعّرضوَن حياتَهم للَخطر من أجِل إنقاِذ حياةِ اآلخرين. 
الذي  بُِقرِب  كوني  والصّحة.  والصالَح  القّوةَ  وامنِحيهم  البطوّيل  تعبَُهم  رافِقي 
إجنيلٍيّ  والتزاٍم  راعويٍّة  وبعنايٍة  الذيَن  الكهنِة  وبُِقرِب  هناًرا  ليًال  باملرضى  يَعتَنوَن 

يسعوَن ملساعدةِ وعضِد اجلميع.

احللوَل  يَِجدوا  لكي  العلِم  ونساِء  رجاِل  عقوَل  أنريي  القّديسة،  العذراُء  أيّتها 
يعَملوا  لكي  اُألمَم  مسؤويل  ساِعدي  الفريوس.  هذا  على  للتغُلِّب  الصحيحَة 
موا حلوًال  حبكمٍة وعنايٍة وسخاء ويُنِقذوا الذيَن ينُقُصهم الضرورّي للعيش ويُنِظّ

اجتماعّيًة واقتصاديًّة بفطنٍة وروِح تَضاُمن.

اليت  اهلائلة  املالّية  املبالِغ  ه  ُتوَجّ لَِكي  الضمائَر  إملِسي  القداسة،  الكلّيِة  مريم  يا 
كوارٍث  من  للوقايِة  مالئمٍة  دراساٍت  لتعزيِز  األسلحة  وحتسِني  لتنميِة  ُتستعَمل 

ُمماثِلٍة يف املستقبل. 

اليقِني  إىل عائلٍة واحدٍة كبريٍة يف  االنتماِء  ِحَسّ  العاملِ  أمنِي يف  احلبيبة،  األُمّ  أيّتها 
للرابِط الذي يَجمُعنا مجيًعا لكي وبروٍح أخوٍيّ وتضاُمٍينّ نُساِعد الذين يعيشوَن يف 
الفقِر وأوضاِع الُبؤس. شّجعينا على الثباِت يف اإلمياِن واملثابرةِ يف اخلدمِة واملواظبِة 

على الصالة.

بيدهِ  ل  يتدَخّ بني واطُليب من اهلل أن  أبنائِِك املعَذّ يا مريم معزيّة احلزانى، عانِقي مجيع 
الطبيعّية  مسريتَها  احلياة  تستعيَد  لكي  الرهيب  الوباِء  هذا  من  رنا  ويُحِرّ القديرةِ 
كعالمِة  مسريتِنا  يف  ني  ُتشِعّ اليت  أنِت  إليِك  أنُفَسنا  نُوِكُل  وسكينة.  بسالٍم 

خالٍص ورجاٍء، يا شفوقَة، يا رؤوفَة يا مريم البتول اُحللوة الّلِذيذة.

 آمني.

ترتيلة: سلوى القلوِب
نوُر الدروِب حنوَ السماِء  سلوى القلوِب قلُب العذراِء  
نُــــلقــي شــَقانا بنيَ يــديـــِك إّن  ُخطـــانـــا  تَهــفــو  إلــيـــِك  

 
بنيَ  احلــقــوِل  بنيَ  الــربـــوِع  يــا  أُمّ  جــويل  مــلَء  الربـيِع  
خــّلــيِه  يَعلــو  طـوَل  الّليـايل صـوَت  الصـالةِ  فـوَق  اجلباِل  

 
هـّال  بَـعَـْثـِت  فيـنا  الرجاَء َهــّال  دفــعــِت  عـَــّنا  الــبـالَء  
إّال  التَـغـّنـي : "يــا  أَمّ  الّلِه" ال شيَء يُغين عن كِلّ الهِ  



صالة البدء
مريَم  َحقِل  على  كاملََطِر  الناِزَل  اآلِب  كلَمَة  يا  إلَُهنا،  املسيح  أَيُّها 
ِة القَمِح الكاملِة، نَبََتّ حيُث مل يزَرع زاِرٌع وأصبحَت  َّ العذراء، وَكحب
لنا أن نَمَدَحَك وحنُن حنتِفل يف شهِر أيّار املبارك، بِذكرى  قوتًا للعامل. أِهّ

َك اليت كانَت تعلَم ما ُزِرعَ فيها وابتَهََجت باحلصاد. أِمّ

الربايا  حاِرُث  أنبََت  الذي  اُملباَرك  احلقُل  هَي  أنِت  القّديسة،  البتول  مريَم  يا 
بِأسِرها وأعطانا اُخلبَز السماوّي الذي أشبََع جوعَ الشعوِب كاّفة. أطُليب لنا 
ويزَرعَ  والصعبة،  العقيمة  وظروفَنا  حياتَنا  يُباِرك  أن  أحشائَِك  مثرةِ  يسوعَ  ِمن 

يف أفكاِرنا وُعقولِنا وقلوبِنا كلمتَُه ونِعََمتَُه وسالمَُه.

آمني.
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صالة للبابا فرنسيس للشفاء من وباء الكورونا
"حتت ذيِل محايتِك نلتِجُئ يا والدةَ اهلل القديسة". 

أَمجع،  العاملِ  على  تستحوُذ  اليت  واألحزاِن  باآلالِم  ل  احملَمّ املأساوّي  الوضِع  هذا  يف 
نا، ونلتِجُئ إىل محايتِِك. أيّتها العذراُء مريم. أميلي عينَيِك  نلتِجُئ إليِك يا أَمّ اهلل وأمَّ
موَت  والباِكني  الّضائِعني  ي  َوعِزّ هذا  الكورونا  فريوس  وباِء  إىل  الرحيَمتَِني 
ألنّهم،  يغتّموَن  الّذين  ُأعُضِدي  الّنفس.  بأسلوٍب جيرُح  أحيانًا  ُدفِنوا  الذين  أحّبائهم 
املرضى.  ِمن  قريبنيَ  يكونوا  أن  يُمِكنهم  ال  العدوى،  انتشاَر  يَمنَعوا  ولَِكي 

إِبعَثي الثقَة يف اخلائفني من أجِل املستقبِل الغامض والّتبَعات على اإلقتصاِد والعمل.

لي من أجلنا إىل اهلل، أِب الّرمحة، لكي تنتهي هذه احملنة القاسية  نا، توَسّ يا أَمّ اهلل وأمَّ
اإلهلّي،  ابنِك  لدى  طي  توَسّ اجلليل،  قانا  يف  وكما  والسالم.  الرجاِء  أفق  ويعوَد 
إِمحي  الّثقة.  على  قلوبَهم  ويفتَح  والضحايا  املرضى  عائالِت  يُعّزي  أن  ِمنه  واطُليب 
األطّباء واملمّرضني والعاملنيَ الصحّينيَ واملتطّوعنيَ الذين ويف مرحلِة الطوارئ هذهِ 
يقفوَن يف الصفوِف األوىل ويُعّرضوَن حياتَهم للَخطر من أجِل إنقاِذ حياةِ اآلخرين. 
الذي  بُِقرِب  كوني  والصّحة.  والصالَح  القّوةَ  وامنِحيهم  البطوّيل  تعبَُهم  رافِقي 
إجنيلٍيّ  والتزاٍم  راعويٍّة  وبعنايٍة  الذيَن  الكهنِة  وبُِقرِب  هناًرا  ليًال  باملرضى  يَعتَنوَن 

يسعوَن ملساعدةِ وعضِد اجلميع.

احللوَل  يَِجدوا  لكي  العلِم  ونساِء  رجاِل  عقوَل  أنريي  القّديسة،  العذراُء  أيّتها 
يعَملوا  لكي  اُألمَم  مسؤويل  ساِعدي  الفريوس.  هذا  على  للتغُلِّب  الصحيحَة 
موا حلوًال  حبكمٍة وعنايٍة وسخاء ويُنِقذوا الذيَن ينُقُصهم الضرورّي للعيش ويُنِظّ

اجتماعّيًة واقتصاديًّة بفطنٍة وروِح تَضاُمن.

اليت  اهلائلة  املالّية  املبالِغ  ه  ُتوَجّ لَِكي  الضمائَر  إملِسي  القداسة،  الكلّيِة  مريم  يا 
كوارٍث  من  للوقايِة  مالئمٍة  دراساٍت  لتعزيِز  األسلحة  وحتسِني  لتنميِة  ُتستعَمل 

ُمماثِلٍة يف املستقبل. 

اليقِني  إىل عائلٍة واحدٍة كبريٍة يف  االنتماِء  ِحَسّ  العاملِ  أمنِي يف  احلبيبة،  األُمّ  أيّتها 
للرابِط الذي يَجمُعنا مجيًعا لكي وبروٍح أخوٍيّ وتضاُمٍينّ نُساِعد الذين يعيشوَن يف 
الفقِر وأوضاِع الُبؤس. شّجعينا على الثباِت يف اإلمياِن واملثابرةِ يف اخلدمِة واملواظبِة 

على الصالة.

بيدهِ  ل  يتدَخّ بني واطُليب من اهلل أن  أبنائِِك املعَذّ يا مريم معزيّة احلزانى، عانِقي مجيع 
الطبيعّية  مسريتَها  احلياة  تستعيَد  لكي  الرهيب  الوباِء  هذا  من  رنا  ويُحِرّ القديرةِ 
كعالمِة  مسريتِنا  يف  ني  ُتشِعّ اليت  أنِت  إليِك  أنُفَسنا  نُوِكُل  وسكينة.  بسالٍم 

خالٍص ورجاٍء، يا شفوقَة، يا رؤوفَة يا مريم البتول اُحللوة الّلِذيذة.

 آمني.

ترتيلة: سلوى القلوِب
نوُر الدروِب حنوَ السماِء  سلوى القلوِب قلُب العذراِء  
نُــــلقــي شــَقانا بنيَ يــديـــِك إّن  ُخطـــانـــا  تَهــفــو  إلــيـــِك  

 
بنيَ  احلــقــوِل  بنيَ  الــربـــوِع  يــا  أُمّ  جــويل  مــلَء  الربـيِع  
خــّلــيِه  يَعلــو  طـوَل  الّليـايل صـوَت  الصـالةِ  فـوَق  اجلباِل  

 
هـّال  بَـعَـْثـِت  فيـنا  الرجاَء َهــّال  دفــعــِت  عـَــّنا  الــبـالَء  
إّال  التَـغـّنـي : "يــا  أَمّ  الّلِه" ال شيَء يُغين عن كِلّ الهِ  



صالة البدء
مريَم  َحقِل  على  كاملََطِر  الناِزَل  اآلِب  كلَمَة  يا  إلَُهنا،  املسيح  أَيُّها 
ِة القَمِح الكاملِة، نَبََتّ حيُث مل يزَرع زاِرٌع وأصبحَت  َّ العذراء، وَكحب
لنا أن نَمَدَحَك وحنُن حنتِفل يف شهِر أيّار املبارك، بِذكرى  قوتًا للعامل. أِهّ

َك اليت كانَت تعلَم ما ُزِرعَ فيها وابتَهََجت باحلصاد. أِمّ

الربايا  حاِرُث  أنبََت  الذي  اُملباَرك  احلقُل  هَي  أنِت  القّديسة،  البتول  مريَم  يا 
بِأسِرها وأعطانا اُخلبَز السماوّي الذي أشبََع جوعَ الشعوِب كاّفة. أطُليب لنا 
ويزَرعَ  والصعبة،  العقيمة  وظروفَنا  حياتَنا  يُباِرك  أن  أحشائَِك  مثرةِ  يسوعَ  ِمن 

يف أفكاِرنا وُعقولِنا وقلوبِنا كلمتَُه ونِعََمتَُه وسالمَُه.

آمني.

صالة للبابا فرنسيس للشفاء من وباء الكورونا
"حتت ذيِل محايتِك نلتِجُئ يا والدةَ اهلل القديسة". 

أَمجع،  العاملِ  على  تستحوُذ  اليت  واألحزاِن  باآلالِم  ل  احملَمّ املأساوّي  الوضِع  هذا  يف 
نا، ونلتِجُئ إىل محايتِِك. أيّتها العذراُء مريم. أميلي عينَيِك  نلتِجُئ إليِك يا أَمّ اهلل وأمَّ
موَت  والباِكني  الّضائِعني  ي  َوعِزّ هذا  الكورونا  فريوس  وباِء  إىل  الرحيَمتَِني 
ألنّهم،  يغتّموَن  الّذين  ُأعُضِدي  الّنفس.  بأسلوٍب جيرُح  أحيانًا  ُدفِنوا  الذين  أحّبائهم 
املرضى.  ِمن  قريبنيَ  يكونوا  أن  يُمِكنهم  ال  العدوى،  انتشاَر  يَمنَعوا  ولَِكي 

إِبعَثي الثقَة يف اخلائفني من أجِل املستقبِل الغامض والّتبَعات على اإلقتصاِد والعمل.

لي من أجلنا إىل اهلل، أِب الّرمحة، لكي تنتهي هذه احملنة القاسية  نا، توَسّ يا أَمّ اهلل وأمَّ
اإلهلّي،  ابنِك  لدى  طي  توَسّ اجلليل،  قانا  يف  وكما  والسالم.  الرجاِء  أفق  ويعوَد 
إِمحي  الّثقة.  على  قلوبَهم  ويفتَح  والضحايا  املرضى  عائالِت  يُعّزي  أن  ِمنه  واطُليب 
األطّباء واملمّرضني والعاملنيَ الصحّينيَ واملتطّوعنيَ الذين ويف مرحلِة الطوارئ هذهِ 
يقفوَن يف الصفوِف األوىل ويُعّرضوَن حياتَهم للَخطر من أجِل إنقاِذ حياةِ اآلخرين. 
الذي  بُِقرِب  كوني  والصّحة.  والصالَح  القّوةَ  وامنِحيهم  البطوّيل  تعبَُهم  رافِقي 
إجنيلٍيّ  والتزاٍم  راعويٍّة  وبعنايٍة  الذيَن  الكهنِة  وبُِقرِب  هناًرا  ليًال  باملرضى  يَعتَنوَن 

يسعوَن ملساعدةِ وعضِد اجلميع.
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احللوَل  يَِجدوا  لكي  العلِم  ونساِء  رجاِل  عقوَل  أنريي  القّديسة،  العذراُء  أيّتها 
يعَملوا  لكي  اُألمَم  مسؤويل  ساِعدي  الفريوس.  هذا  على  للتغُلِّب  الصحيحَة 
موا حلوًال  حبكمٍة وعنايٍة وسخاء ويُنِقذوا الذيَن ينُقُصهم الضرورّي للعيش ويُنِظّ

اجتماعّيًة واقتصاديًّة بفطنٍة وروِح تَضاُمن.

اليت  اهلائلة  املالّية  املبالِغ  ه  ُتوَجّ لَِكي  الضمائَر  إملِسي  القداسة،  الكلّيِة  مريم  يا 
كوارٍث  من  للوقايِة  مالئمٍة  دراساٍت  لتعزيِز  األسلحة  وحتسِني  لتنميِة  ُتستعَمل 

ُمماثِلٍة يف املستقبل. 

اليقِني  إىل عائلٍة واحدٍة كبريٍة يف  االنتماِء  ِحَسّ  العاملِ  أمنِي يف  احلبيبة،  األُمّ  أيّتها 
للرابِط الذي يَجمُعنا مجيًعا لكي وبروٍح أخوٍيّ وتضاُمٍينّ نُساِعد الذين يعيشوَن يف 
الفقِر وأوضاِع الُبؤس. شّجعينا على الثباِت يف اإلمياِن واملثابرةِ يف اخلدمِة واملواظبِة 

على الصالة.

بيدهِ  ل  يتدَخّ بني واطُليب من اهلل أن  أبنائِِك املعَذّ يا مريم معزيّة احلزانى، عانِقي مجيع 
الطبيعّية  مسريتَها  احلياة  تستعيَد  لكي  الرهيب  الوباِء  هذا  من  رنا  ويُحِرّ القديرةِ 
كعالمِة  مسريتِنا  يف  ني  ُتشِعّ اليت  أنِت  إليِك  أنُفَسنا  نُوِكُل  وسكينة.  بسالٍم 

خالٍص ورجاٍء، يا شفوقَة، يا رؤوفَة يا مريم البتول اُحللوة الّلِذيذة.

 آمني.

ترتيلة: سلوى القلوِب
نوُر الدروِب حنوَ السماِء  سلوى القلوِب قلُب العذراِء  
نُــــلقــي شــَقانا بنيَ يــديـــِك إّن  ُخطـــانـــا  تَهــفــو  إلــيـــِك  

 
بنيَ  احلــقــوِل  بنيَ  الــربـــوِع  يــا  أُمّ  جــويل  مــلَء  الربـيِع  
خــّلــيِه  يَعلــو  طـوَل  الّليـايل صـوَت  الصـالةِ  فـوَق  اجلباِل  

 
هـّال  بَـعَـْثـِت  فيـنا  الرجاَء َهــّال  دفــعــِت  عـَــّنا  الــبـالَء  
إّال  التَـغـّنـي : "يــا  أَمّ  الّلِه" ال شيَء يُغين عن كِلّ الهِ  



صالة البدء
مريَم  َحقِل  على  كاملََطِر  الناِزَل  اآلِب  كلَمَة  يا  إلَُهنا،  املسيح  أَيُّها 
ِة القَمِح الكاملِة، نَبََتّ حيُث مل يزَرع زاِرٌع وأصبحَت  َّ العذراء، وَكحب
لنا أن نَمَدَحَك وحنُن حنتِفل يف شهِر أيّار املبارك، بِذكرى  قوتًا للعامل. أِهّ

َك اليت كانَت تعلَم ما ُزِرعَ فيها وابتَهََجت باحلصاد. أِمّ

الربايا  حاِرُث  أنبََت  الذي  اُملباَرك  احلقُل  هَي  أنِت  القّديسة،  البتول  مريَم  يا 
بِأسِرها وأعطانا اُخلبَز السماوّي الذي أشبََع جوعَ الشعوِب كاّفة. أطُليب لنا 
ويزَرعَ  والصعبة،  العقيمة  وظروفَنا  حياتَنا  يُباِرك  أن  أحشائَِك  مثرةِ  يسوعَ  ِمن 

يف أفكاِرنا وُعقولِنا وقلوبِنا كلمتَُه ونِعََمتَُه وسالمَُه.

آمني.

صالة للبابا فرنسيس للشفاء من وباء الكورونا
"حتت ذيِل محايتِك نلتِجُئ يا والدةَ اهلل القديسة". 

أَمجع،  العاملِ  على  تستحوُذ  اليت  واألحزاِن  باآلالِم  ل  احملَمّ املأساوّي  الوضِع  هذا  يف 
نا، ونلتِجُئ إىل محايتِِك. أيّتها العذراُء مريم. أميلي عينَيِك  نلتِجُئ إليِك يا أَمّ اهلل وأمَّ
موَت  والباِكني  الّضائِعني  ي  َوعِزّ هذا  الكورونا  فريوس  وباِء  إىل  الرحيَمتَِني 
ألنّهم،  يغتّموَن  الّذين  ُأعُضِدي  الّنفس.  بأسلوٍب جيرُح  أحيانًا  ُدفِنوا  الذين  أحّبائهم 
املرضى.  ِمن  قريبنيَ  يكونوا  أن  يُمِكنهم  ال  العدوى،  انتشاَر  يَمنَعوا  ولَِكي 

إِبعَثي الثقَة يف اخلائفني من أجِل املستقبِل الغامض والّتبَعات على اإلقتصاِد والعمل.

لي من أجلنا إىل اهلل، أِب الّرمحة، لكي تنتهي هذه احملنة القاسية  نا، توَسّ يا أَمّ اهلل وأمَّ
اإلهلّي،  ابنِك  لدى  طي  توَسّ اجلليل،  قانا  يف  وكما  والسالم.  الرجاِء  أفق  ويعوَد 
إِمحي  الّثقة.  على  قلوبَهم  ويفتَح  والضحايا  املرضى  عائالِت  يُعّزي  أن  ِمنه  واطُليب 
األطّباء واملمّرضني والعاملنيَ الصحّينيَ واملتطّوعنيَ الذين ويف مرحلِة الطوارئ هذهِ 
يقفوَن يف الصفوِف األوىل ويُعّرضوَن حياتَهم للَخطر من أجِل إنقاِذ حياةِ اآلخرين. 
الذي  بُِقرِب  كوني  والصّحة.  والصالَح  القّوةَ  وامنِحيهم  البطوّيل  تعبَُهم  رافِقي 
إجنيلٍيّ  والتزاٍم  راعويٍّة  وبعنايٍة  الذيَن  الكهنِة  وبُِقرِب  هناًرا  ليًال  باملرضى  يَعتَنوَن 
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موا حلوًال  حبكمٍة وعنايٍة وسخاء ويُنِقذوا الذيَن ينُقُصهم الضرورّي للعيش ويُنِظّ

اجتماعّيًة واقتصاديًّة بفطنٍة وروِح تَضاُمن.

اليت  اهلائلة  املالّية  املبالِغ  ه  ُتوَجّ لَِكي  الضمائَر  إملِسي  القداسة،  الكلّيِة  مريم  يا 
كوارٍث  من  للوقايِة  مالئمٍة  دراساٍت  لتعزيِز  األسلحة  وحتسِني  لتنميِة  ُتستعَمل 

ُمماثِلٍة يف املستقبل. 

اليقِني  إىل عائلٍة واحدٍة كبريٍة يف  االنتماِء  ِحَسّ  العاملِ  أمنِي يف  احلبيبة،  األُمّ  أيّتها 
للرابِط الذي يَجمُعنا مجيًعا لكي وبروٍح أخوٍيّ وتضاُمٍينّ نُساِعد الذين يعيشوَن يف 
الفقِر وأوضاِع الُبؤس. شّجعينا على الثباِت يف اإلمياِن واملثابرةِ يف اخلدمِة واملواظبِة 

على الصالة.
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الطبيعّية  مسريتَها  احلياة  تستعيَد  لكي  الرهيب  الوباِء  هذا  من  رنا  ويُحِرّ القديرةِ 
كعالمِة  مسريتِنا  يف  ني  ُتشِعّ اليت  أنِت  إليِك  أنُفَسنا  نُوِكُل  وسكينة.  بسالٍم 

خالٍص ورجاٍء، يا شفوقَة، يا رؤوفَة يا مريم البتول اُحللوة الّلِذيذة.
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