
anteliasdiocese.com

األحد السادس من زمن العنصرة
إرسال ا�ّرسل
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

١

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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.

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٢األحد السادس من زمن العنصرة: إرسال الّرسل

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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.

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد السادس من زمن العنصرة: إرسال الّرسل

َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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.

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد السادس من زمن العنصرة: إرسال الّرسل

َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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.

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ
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٥

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد السادس من زمن العنصرة: إرسال الّرسل

َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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.

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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.

َت تََالِميَذَك االثَني َعَرشَ  ا يَُسوَع  املَِسيح، أَنَْت أَرَْسلْ َن يا َربَّ

َشاَهَد  فَ الُقُدس،  الُروِح  ُقوَِّة  ِب الَجِديَدة،  البُرشَى  إلِعَالِن 

ُهُم البُرشَى وآَمُنوا  ْن وا ِم لُ ِب الُشُعوُب تُوُاُضَعُهم وَتََجرُّدَُهم، وَقَ

َك املَْجُد إىل األَبَد. َهَنا، لَ َنا وإلٰ وس، يا َربَّ ُقوَِّة ُروِحَك الُقدُّ ا ِب َن تْ ِبَك. ثَبِّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

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

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
لَحن ْحَدْو زَِديِقه (هّيا َمِعي ِمْن لَبنان)

َرشْ َق يف بُْرشَى فاِدي البَ وا الَخلْ رُّْسُل اإلثَْنا َعَرشْ، َضمُّ أَل

الُوِث الَعِظيْم ُدوُهْم باسِم الثَّ يْم، َعمَّ ْعلِ اَس بالتَّ زَانُوا النَّ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

اِك نَي أَْعطَ ائِ نَّ ُن اللِه بَ اِك! إبْ وبَ يَعِتي طُ ا ِب يَ

َالْل وا آثَاَر الضَّ اَن الَجاَمْل، لِإلمياِن َهدُّ يَ ْن َشادُوا بُ

ا ويَ لُ ا وَهلِ ويَ لُ َهلِ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول)

المزمور ٣٧/ ١-١٧
تََغْر ܀ فإِنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون  ِة الّسوِء ال  َعلَ ِشْط وِمن فَ ܀ عىل األْرشاِر ال تَستَ

܀ ِبأَمان  أُسُكِن األرَض واْرَع  الرَّّب ومارِِس اإلِْحسان  ْل عىل  تَوَكَّ ܀  ْذبلون  يَ الَكِإل  وكأخَرضِ 

يه، وهو  ْل علَ وِّْض إِىل الرَِّب طَريَقَك وتَوَكَّ لِبَك ܀ فَ َة قَ غيَ َك بُ عِطيَ ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك فيُ

ِشْط  ِظرُْه، ال تَستَ تَ َك ܀ أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْن وِر ِبرََّك وكالظَّهريِة َحقَّ ُر أَمرََك ܀ يُظِهُر كالنُّ َدبّ يُ

َده ܀ كُفَّ عِن الَغَضِب ودَِع الّسْخَط  عىل الناِجِح يف مْسعاه عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِي

يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض  الَّذيَن  ا  أَصلون وأَمَّ ܀ فإِنَّ األَْرشاَر يُستَ ِشْط، فام هذا إِالَّ سوء  تَْستَ ال 

ا الوَُضعاُء فاألرَض  ه فال يَكون ܀ أمَّ ليٍل ال يَكون تَبَحُث عن َمكانِ يَرِثون ܀ الرشيُر َعامَّ قَ

ُد  يِّ والسَّ ܀  األْسنان  يَرصُِف  يه  وعلَ يَكيد  لِلبارِّ  يُر  ِّ الرشِّ ܀  نَعمون  يَ وَفريٍ  وِبسالٍم  يَرِثون 

لِيَرصَعوا  وا األَقْواس  يوَف وَشدُّ السُّ لَّ األْرشاُر  اْستَ قِد  ܀  آٍت  يَوَمه  أَنَّ  ِمنه وقَد رأى  يَضَحُك 

هم  تَجوز وِقِسيِّ قُلوِبهم  ُهم يف  ܀ ُسيوفُ قيم  املُستَ الطَّريِق  البائَِس واملِْسكني ويَذبَحوا ذَوي 

تَنَكِرس ܀ إِنَّ اليَسرَي ِعنَد األَبْرار َخرٌي ِمن الوَفريِ ِعنَد األْرشار ܀ ألنَّ األَرشاَر تنَكِرسُ َسواِعُدهم 

ا األَبْراُر فالرَّّب يَعُضُدهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  أَمَّ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٢/ ١٢-٢٧، ١٣-٣٠)

َنُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا  ْدنَا يف ُروٍح َواِحٍد لِ ْد تََعمَّ "نَْحُن َجِميًعا، (...) قَ

ُه" لَ ِسَم  اَم قُ لُّ َواِحٍد كَ تُم َجَسُد املَِسيح، وأَْعَضاٌء ِفيه، كُ َواِحًدا. فأَنْ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١٦-٢٥) 

وُودََعاَء  َحيَّات،  الْ كَ ُحَكاَمَء  ُكونُوا  فَ الِذئَاب.  نْيَ  بَ الِخرَاِف  كَ ُكم  أُرِْسلُ ا  أَنَ "َها 

َمَجاِمِعِهم  ويف  َمَجالِس،  الْ إِىل  ُمونَُكم  ْسلِ َسيُ ُهم  إِنَّ فَ الَناس!  إِْحَذُروا  َحاَمم.  الْ كَ

وِحنْيَ  ِولِألَُمم.  ُهم  لَ َشَهاَدًة  أَْجيل،  ِمْن  وِك  ُملُ والْ الوُالِة  إِىل  وتَُساقُوَن  ُدونَُكم.  ْجلِ يَ

َما  الَساَعِة  َك  لْ تِ يف  ْوَن  ْعطَ َستُ إِنَُّكم  فَ ُمون،  َكلَّ تَتَ اذَا  مِبَ أَو  َف  يْ كَ وا  مُّ تَْهتَ ال  ُمونَُكم،  ْسلِ يُ

ُم  ْسلِ وَسيُ ُكم.  ِفيْ ُم  َكلِّ ُمتَ الْ ُهَو  ُكم  يْ أَِب ُروُح  ْل  بَ ِمنْي،  َكلِّ ُمتَ الْ ُم  تُ أَنْ م  ْستُ لَ فَ ِه.  ِب ُموَن  َكلَّ تَتَ

ِغُضُكم  بْ ويُ ُهم.  ونَ لُ ْقتُ ويَ ِهم  ِديْ َوالِ َعىل  األَوْالُد  َمرَُّد  تَ ويَ َنُه،  ابْ واألَُب  َمْوت،  الْ إِىل  أََخاُه  األَُخ 

م يف  هِذِه  َهُدوكُ ْخلُْص. وإِذَا اْضطَ َهى يَ تَ ْن ُم ُع الَناِس ِمْن أَْجِل اْسِمي، وَمْن يَصِربْ إِىل الْ َجِميْ

أيِْتَ  يَ َحتَّى  يَل  إِْرسَائِ ُمُدِن  آِخَر  ُغوا  لُ تَبْ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ الَحقَّ  فَ َغرْيَِها.  إِىل  ُربُوا  أُْه َمِديَنة،  الْ

أَْن  ِميِذ  لْ الِت َحْسُب  ِدِه.  َسيِّ ِمْن  ٌد  َعبْ وال  ِمِه،  ُمَعلِّ ِمْن  َضَل  أَفْ ميٌذ  لْ تِ َس  يْ لَ اإلِنَْسان.  ُن  ابْ

َكْم  ْعَل َزبُول، فَ ْوُه بَ ْد َسمَّ ِت قَ يْ ُد البَ اَن َسيِّ إِْن كَ ِدِه. فَ ِد ِمثَْل َسيِّ ِمِه، والَعبْ ِصرْيَ ِمثَْل ُمَعلِّ يَ

ِتِه؟." يْ بَ ُل  أَْه ِباألَْحرَى 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
 (الخوري طوين بشعالين)

يِعْد  َصليٌب... مل  فالرِّسالة  َمرارتها.  بل  الرِّسالة،  يسوع َحالوة  يُعلِن  الّنص ال  يف هذا  ܀ 

ِملُه ِمن ُرشور إن أراَد أن  ُه َرصاَحًة ما َسيَحتَ يَسوُع الرَّسوَل بالرّاَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَ

هايَة... ِه يف النِّ قاء ِب يَِصَل إىل اللِّ

ُهم  ِفهمهم أنّ ًة من اإلنِتصارات املَجيَدة، َوإذا ِبيَسوع يُ ُهم َسيَعيشون ِسلِسلَ ܀ ظَنَّ التّالميذ أنَّ

هود)، ِهدُهم اليَ ْسلَمون إىل املَجاِمع ويُحاكمون... (أي َسيَضطَ َسيُ

ِعُدُهم بالّرضب  يَ ِبيَسوع  الَعَمل مع األمم (الوَثَِنيني)، وإذا  ة  ِبُسهولَ نَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

م والرّفِض... واملَحاكِ

إْخوَتَُهم  أنَّ  لهم  يُعلِن  ِبيَسوع  إذا  فَ ِهم،  إخوَتِ بني  الرُّوح  واِهب  مِبَ ْنَعمون  َسيَ ُهم  أنَّ وا  نُّ ظَ ܀ 

رَث ِمامَّ قاَىس هو بني أهله... قاسوَن أكْ ُهم... َسيُ ِغضونَ بْ َسيُ

ْشَهدوا... َي ّل ذلِك؟  لِ لِامذا أعلن يَسوع كُ

نونَة هذا العامِل بَدأت، َوهذا ما  ِهَي تَُدّل عىل أنَّ َديْ ة. فَ يَّ ِن هاَدة لِيَسوع تَكون َعلَ ألنَّ الشَّ

الَخوف  دليل  فهذا  يَحُدث:  مِبا  يهتّموا  أالّ  يَسوع  منهم  يَطلُب  لِذلَِك  أحٌد.  يَقبله  لن 

ُت يخلُُص. ثبُ يَ توا ألنَّ الذي  ثبُ يَ َب ِمنُهم أْن  لَ واإلضِطراب، بَل طَ

ونحن؟ 

الّناس؟  من  احِرتاًما  أنَّنا سنكَسُب  ِقدين  ُمعتَ ونَعيُشها  تنا  مِبَسيحيّ ِزُم  لتَ نَ َهل 

لنا  يَجلَب  لن  معه  الّسرَي  أّن  لنا  يُعلِن  يَسوع  أّن  إذًا  َنفَهْم  فلِ اعتقاُدنا هكذا،  إذا كان 

اإلضِطهاِد.  ِسَوى 

نا َسَنكون عىل ما يُرام؟  نا ُمحيطَ نا إذا بَرشَّ ِقد أنَّ نَعتَ  َهل 

نا َسُنَرضب!  أنّ لنا  ن  يُعلِ يَسوع  أّن  َنفَهم  فلِ بَذلِك،  إذا اعتقدنا 

ها وطيَبها؟ الّرسالُة جاملَ فقَدِت  هل 

عيُش ِوفق روحِ الَخوِف؟  َهل نَ

ة  َوَمَحبَّ إمْياننا  ِحساب  عىل  الّناس  هاِدن  َونُ األرض  ُهدوء  ِب ننعم  لِ َمواِهبنا  طُمر  نَ َهل 

املَسيح؟

ا نخاُف ونحُن معه! فلنتذكْر كم مرًّة قاَل لنا ال تخافوا.... إْن كنَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٧ األحد السادس من زمن العنصرة: إرسال الّرسل

َها الُروُح  َك، أَيُّ َك أَيُّها االبُن املُتأنِّس؛ والُشكُر لَ َك اَيُّها اآلُب املَُكرَّم؛ والُسُجوُد لَ أَملَجُد لَ

ا  إْمَألنَ إنسان.  لِّ  كُ َوْجِه  يف  املُِشعَّ  اللِه  ُكوَت  َملَ َن  ْعلِ ُن فَ َصالتَنا،  ْل  تََقبَّ ِهّي؛  البَ الُقُدُس 

اآلُب  أَيُّها  ِتَك،  وِهيَّ أُلُ لَِجاَمِل  َل  َهلِّ َونُ ِديَّة،  األَبَ َك  الَّ َمظَ ْدُخَل  نَ أَْن  ِحقَّ  َنْستَ فَ َداَسِتَك،  قَ ِمْن 

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                          واالبُن والرُّ

(من صالة صباح اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
ا. َك نَصيبً وُن لَ عِني وأنا أَكُ لَّ يشٍء واتبَ ܀ أُترك كُ

ليَب تعاْل، لَّ يشء واْحِمِل الصَّ لَّ َيشٍء تُعطَى كُ ܀ أُترُك كُ

تَعاْل. َك  نُّ يَِخيَب ظَ ْن  لَ َوالُهُدوْء  الرَّاَحَة  تَِجِد 

تَعاْل ِغيَب َوْجِهي  يَ ْن  لَ ا  أَن يُم  أُِق ْمَت  أَقَ ܀ َحيثُاَم 

ُعَىل يَدُعوَك تَعاْل. ا أَل إينِّ اخَرتْتَُك ِيل َعونً

تَعاْل لِبَك  َك َعرَفُت ما يف قَ تُ بْ َك َوأَحبَ يْ َن ܀ نَظَرُْت يف َعيْ

تَعاْل. يَك  إلَ الْم تَرصُُخ  َوالسَّ لِلُحبِّ  الَعطَىش  أَرُضَك 

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 (...)


