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األحد الجديد:
ظهور �سوع �لتالميذ وتوما معهم

د ١
عد

ال

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ذِكرى  ة،  ُروحيَّ أَناشيَد  ِب َد  َعيِّ نُ أْن  يسوع،  الربُّ  أيُّها  لنا،  أَهِّ

إمياَن  َت  بِّ تُثَ أَْن  ِشئَت  ْد  وَقَ َمَعُهم،  وَتُوَما  َك  لِرُُسلِ ُهورَِك  ظُ

تنا،  َدُه يف َجنِبَك الطاِهر. ثَبِّ َضَع تُوَما يَ أْن يَ َسة، ِب البيَعِة املَُقدَّ

َع املَجَد  َك، فرَنْفَ َك ورَجائِ ، نظريَُه، عىل اإلمياِن ِبِرسِّ ِقياَمِتَك املَِجيدة، وامَألنا ِمْن ُحبِّ يا ربِّ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ
(من صلوات ابلدء يف خدمة قّداس األحد اجلديد)

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

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

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

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

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

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

١

ترتيلة األحد
ْعِن الرُّمِح لِبي ِمن طَ ا قَ ُة الَقمِح ذُقُت الَموَت يك أَْحيَ إينِّ حبَّ

ا ا حيًّ ُه الُدنيا           قوتًا روحيًّ أسقى ُحبَّ

وا! مُّ ْم َمحُزونُونَا؟ ال تأُسوا! ال تَغتَ ْم أنتُ : لِ لِلرُْسِل قاَل الربُّ

ينا! ُب املُِحبِّ يا          يَغلِ ال ُسلطاَن يف الُدنْ

ْحِر الُنور يف َخْفِق نَْرصٍ َحيٍّ باملَْجِد يَوِمي آٍت طالٌِع من بَ

و هاماِت الُدُهوْر         إْذ إيّن نُوٌر من نُورْ! ْعلُ يَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

املزمور ٦٧

وا أَِشيُدوا السِم اللِه  ُ فرَِح املؤِمُنوَن ِبَخالِصِه رمَنِّ ِه أَبناؤُُه ܀ َوليَ ِهْج ِب تَ بْ يَ ُقِم اللُه َولْ يَ ُقْم، لِ يَ لِ

اَم َشعِبَك ِمَن الَقْربِ ܀ رََجَفِت األرُض، قَطَرَِت الَساَمءُ،  دَّ ُهورَِك قُ ُهمَّ ِعْنَد ظُ لّٰ وا ܀ أَل َواعَرتِفُ

܀ ِه  نائِ أَب َجِميَع  ْفتَِدي  يَ اللَه  ْص إنَّ  التَخلِ إلُه  َوُهَو  ا  َن َمَع لُه  أَل ܀  اِر  الَجبَّ ا  فاِديَن ِمْن َوجِه 

َماَملَِك  يا  ܀  الُدفُوَف  نُقرَْن  يَ َعذارَى  َوْسِط  ِيف  ܀  األَوتاِر  ناِقُروا  وَخلَفُهم  وَن  نُّ املَُغ َم  تََقدَّ

وا لله تَبارََك الله  لُ وا َهلِ لُ ا ِمْن بَنِي األمواْت ܀ َهلِ وَم قاَم الربُّ حقًّ يَ وا للِه ܀ أَل ُ األرِض، رمَنِّ

܀ املجُد لآلِب واالبن والُروِح الُقُدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٥/ ١١-٢١)

لُّ  لُّ َيشٍء َجِديًدا وكُ َقْد زَاَل الَقِديم، وَصاَر كُ ٌق َجِديد: لَ ُهَو َخلْ اَن أََحٌد يف املَِسيِح فَ "إِْن كَ

ألَنَّ  املَُصالََحة؛  ِخْدَمَة  ا  انَ وأَْعطَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  ا  َحَن َصالَ الَّذي  ٱلله،  ِمَن  ُهَو  َيشٍء 

َمَة  لِ كَ َنا  وأَْودََع ِهم،  زَالَّتِ َعىل  اَس  ٱلنَّ َحاِسِب  يُ ْم  ولَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  َم  الَعالَ َح  َصالَ ٱللَه 

املَُصالََحة."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنَّا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢٦/٢٠-٣١) 

يَُسوع،  َجاَء  َمَعُهم.  وتُوَما  يْت،  البَ يف  ًة  يَ ثَانِ يَُسوَع  تَالِميُذ  اَن  كَ أَيَّام،  ِة  يَ مَثَانِ ْعَد  بَ  

َعَك  إِْصبَ وَما: «َهاِت  تُ لِ اَل  قَ ثُمَّ  لَُكم!».  الَوَسِط وقَال: «أَلَسالُم  َوقََف يف  فَ َقة،  ُمْغلَ َواُب  واألَبْ

ْن  كُ ْل  بَ ٍن  ُمؤِْم َغرْيَ  تَُكْن  وال  َجْنِبي.  يف  وَضْعَها  َدَك،  يَ وَهاِت   . يََديَّ ْر  وانْظُ ُهَنا،  إِىل 

ِني آَمْنت؟ طُوىَب  تَ يَُسوع: «ألَنََّك رَأَيْ ُه  لَ اَل  قَ ُه: «َريبِّ وإِلِهي!».  لَ اَل  تُوَما وقَ ًنا!». أََجاَب  ُمؤِْم

هَذا  يف  تَُدوَّْن  ْم  لَ ِثريًَة  كَ أُْخرَى  اٍت  آيَ تَالِميِذِه  اَم  أََم يَُسوُع  َع  وَصَن وآَمُنوا!».  َروا  يَ ْم  لَ َمْن  لِ

لَُكم،  تَُكوَن  ُن الله، ولِيَك  ابْ ُهَو املَِسيُح  يَُسوَع  أَنَّ  ُنوا  تُؤِْم لِيَك  ُدوِّنَْت هِذِه  ا  َ الِكتَاب. وإمِنَّ

اْسِمِه. ِب اُة  الَحيَ تُم،  ْن آَم إِذَا 

بعض األفكار للتأّمل
أين  من  الصعبة،  الفرتة  هذه  يف  ونحن  للتالميذ،  الّسالم  يُعطي  بظهوره  املسيح  إّن  ܀ 

سالمنا؟ نستمّد 

كيف  ونحن  وإلهي".  "ريّب  فقال:  جراحه  وعاين  القائم،  املسيح  رأى  ألنّه  آمن  توما  ܀ 
نا وإلهنا؟ ربّ أّن املسيح هو  ا  نشهد عمليًّ

نعمة  لنا  األبديّة وهي  الحياة  باسمه  ولنا  الله  ابُن  هو  املسيح  يسوع  أّن  نؤمن  نحن  ܀ 
العظيمة؟ النعمة  ة عىل هذه  اليوميّ نحافظ يف حياتنا  عظيمة. كيف 

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
ها. يا َمْن  ِتَك الُعظمى الَّتي ال َوصَف لَ ِتَك للبََرش، َمَحبَّ نشُكرَُك، أللهّم اآلُب، عىل َمَحبَّ

ِمصباًحا  سة  املقدَّ َمِتَك  َكلِ ِب علينا  وأنَعمَت  اموي،  السَّ َك  ُكوتِ َملَ يف  نا  فأَرشَكتَ َنا  تَ لْ أَهَّ

ا  القَداسة والَربارَة، واعضدنا دامئً بَهاَء  يا ربُّ  ينا  َعلَ لُخطانا عىل درب امللكوت. إحَفْظ 

الَوحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب قّديسيك،  مع  وحظٌّ  ِقسَمٌة  َنا  لَ وليُكن  القّدوس.  الحيِّ  بروِحَك 

الصالِِح  وس  القدُّ ُروِحَك  َمَع  والَوقار،  املَجُد  َمَعُه  َك  لَ يَِجُب  الّذي  للبََرش،  ِه  ِت وَمَحبَّ

واملُحيي واملُساوي لََك يف الَجوَهر. اآلن وإىل األبد. آمني.
(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يعقوب أيخ ا�رّب - بترّصف)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

اح،  َصبَ لُّ  كُ ِبها  ا  رنَ ذَكِّ يُ وَل املَِجيَدة.  ِقياَمِتَك  ُنوِر  ِب ًة  قاِطبَ والَكوَن  َك  ِنيَستَ كَ أللهّم  ِهْج  أَب

ِبرؤيِة وَجِهَك األبدّي. إقبَل َصالتنا هذه ؛  َعُم  ْن نَ ُقوُم  َسَن نا  بأنّ ا  َنعيَشها ُهنا، وَنَزيَد إميانً فَ

إليك  فَرنفع  وتََرضُّعات.  نَوايا  ُه من  تَحِملُ ما  ّل  كُ َمع  ؛  املجيدة  ِقياَمِتَك  لِ الشاِهدون  نحن 

املَجد والشكر وإىل أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني

(من صالة الفرض األنطو�، ٢٠١٦ - ختام صالة صباح األحد اجلديد) 

ترتيلة الختام
الُغفران، ِمدُّ  نَستَ َنا  َربِّ املَسيِح  ِقياَمِة  ِبِرسِّ 

الطُغياْن، ِمَن  ا  َن َق أَعتَ ِه  ِب ِبصلْ َمن  ُمبارٌَك  َونَهِتُف 

ٌم رَحامْن. وٌس، ُمتَعظِّ وٌس قُدُّ وٌس قُدُّ إلٌه قُدُّ

َدِة األكواْن، َسيِّ َم  ِه َمريَ أُمِّ تَذكاَر  ٌم  ُمَعظِّ

اْن، ِني اإلميَ بَ ِه  َوَشعِب القّديسنَي  َجِميعِ  وُمَكرٌِّم ذِكَر 

هللويا.

طلب حماية مريم أّم اهللا
َنا ِعنَد  تَغَفِيل َعن ِطلباتِ القّديَسة، فَال  اللِه  َدَة  يا والِ يف ظلِّ حاميِتِك نلتجئ 

ة. املُبارَكَ املجيَدة  العذراُء  ها  تُ أيَّ املخاِطر،  ا من جميعِ  نا دامئً نَجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 

القّديسة. ليك نستحّق مواعيد املسيح. اللِه  َدَة  والِ يا  نا  تََرضَِّعي ألجلِ

ِد اآلِبدين. آمني. وِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل أَبَ املجُد لآلِب واالبِن والرُّ



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

ذِكرى  ة،  ُروحيَّ أَناشيَد  ِب َد  َعيِّ نُ أْن  يسوع،  الربُّ  أيُّها  لنا،  أَهِّ

إمياَن  َت  بِّ تُثَ أَْن  ِشئَت  ْد  وَقَ َمَعُهم،  وَتُوَما  َك  لِرُُسلِ ُهورَِك  ظُ

تنا،  َدُه يف َجنِبَك الطاِهر. ثَبِّ َضَع تُوَما يَ أْن يَ َسة، ِب البيَعِة املَُقدَّ

َع املَجَد  َك، فرَنْفَ َك ورَجائِ ، نظريَُه، عىل اإلمياِن ِبِرسِّ ِقياَمِتَك املَِجيدة، وامَألنا ِمْن ُحبِّ يا ربِّ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ
(من صلوات ابلدء يف خدمة قّداس األحد اجلديد)

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

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

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

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

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

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
ْعِن الرُّمِح لِبي ِمن طَ ا قَ ُة الَقمِح ذُقُت الَموَت يك أَْحيَ إينِّ حبَّ

ا ا حيًّ ُه الُدنيا           قوتًا روحيًّ أسقى ُحبَّ

وا! مُّ ْم َمحُزونُونَا؟ ال تأُسوا! ال تَغتَ ْم أنتُ : لِ لِلرُْسِل قاَل الربُّ

ينا! ُب املُِحبِّ يا          يَغلِ ال ُسلطاَن يف الُدنْ

ْحِر الُنور يف َخْفِق نَْرصٍ َحيٍّ باملَْجِد يَوِمي آٍت طالٌِع من بَ

و هاماِت الُدُهوْر         إْذ إيّن نُوٌر من نُورْ! ْعلُ يَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

املزمور ٦٧

وا أَِشيُدوا السِم اللِه  ُ فرَِح املؤِمُنوَن ِبَخالِصِه رمَنِّ ِه أَبناؤُُه ܀ َوليَ ِهْج ِب تَ بْ يَ ُقِم اللُه َولْ يَ ُقْم، لِ يَ لِ

اَم َشعِبَك ِمَن الَقْربِ ܀ رََجَفِت األرُض، قَطَرَِت الَساَمءُ،  دَّ ُهورَِك قُ ُهمَّ ِعْنَد ظُ لّٰ وا ܀ أَل َواعَرتِفُ

܀ ِه  نائِ أَب َجِميَع  ْفتَِدي  يَ اللَه  ْص إنَّ  التَخلِ إلُه  َوُهَو  ا  َن َمَع لُه  أَل ܀  اِر  الَجبَّ ا  فاِديَن ِمْن َوجِه 

َماَملَِك  يا  ܀  الُدفُوَف  نُقرَْن  يَ َعذارَى  َوْسِط  ِيف  ܀  األَوتاِر  ناِقُروا  وَخلَفُهم  وَن  نُّ املَُغ َم  تََقدَّ

وا لله تَبارََك الله  لُ وا َهلِ لُ ا ِمْن بَنِي األمواْت ܀ َهلِ وَم قاَم الربُّ حقًّ يَ وا للِه ܀ أَل ُ األرِض، رمَنِّ

܀ املجُد لآلِب واالبن والُروِح الُقُدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٥/ ١١-٢١)

لُّ  لُّ َيشٍء َجِديًدا وكُ َقْد زَاَل الَقِديم، وَصاَر كُ ٌق َجِديد: لَ ُهَو َخلْ اَن أََحٌد يف املَِسيِح فَ "إِْن كَ

ألَنَّ  املَُصالََحة؛  ِخْدَمَة  ا  انَ وأَْعطَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  ا  َحَن َصالَ الَّذي  ٱلله،  ِمَن  ُهَو  َيشٍء 

َمَة  لِ كَ َنا  وأَْودََع ِهم،  زَالَّتِ َعىل  اَس  ٱلنَّ َحاِسِب  يُ ْم  ولَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  َم  الَعالَ َح  َصالَ ٱللَه 

املَُصالََحة."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنَّا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢٦/٢٠-٣١) 

يَُسوع،  َجاَء  َمَعُهم.  وتُوَما  يْت،  البَ يف  ًة  يَ ثَانِ يَُسوَع  تَالِميُذ  اَن  كَ أَيَّام،  ِة  يَ مَثَانِ ْعَد  بَ  

َعَك  إِْصبَ وَما: «َهاِت  تُ لِ اَل  قَ ثُمَّ  لَُكم!».  الَوَسِط وقَال: «أَلَسالُم  َوقََف يف  فَ َقة،  ُمْغلَ َواُب  واألَبْ

ْن  كُ ْل  بَ ٍن  ُمؤِْم َغرْيَ  تَُكْن  وال  َجْنِبي.  يف  وَضْعَها  َدَك،  يَ وَهاِت   . يََديَّ ْر  وانْظُ ُهَنا،  إِىل 

ِني آَمْنت؟ طُوىَب  تَ يَُسوع: «ألَنََّك رَأَيْ ُه  لَ اَل  قَ ُه: «َريبِّ وإِلِهي!».  لَ اَل  تُوَما وقَ ًنا!». أََجاَب  ُمؤِْم

هَذا  يف  تَُدوَّْن  ْم  لَ ِثريًَة  كَ أُْخرَى  اٍت  آيَ تَالِميِذِه  اَم  أََم يَُسوُع  َع  وَصَن وآَمُنوا!».  َروا  يَ ْم  لَ َمْن  لِ

لَُكم،  تَُكوَن  ُن الله، ولِيَك  ابْ ُهَو املَِسيُح  يَُسوَع  أَنَّ  ُنوا  تُؤِْم لِيَك  ُدوِّنَْت هِذِه  ا  َ الِكتَاب. وإمِنَّ

اْسِمِه. ِب اُة  الَحيَ تُم،  ْن آَم إِذَا 

بعض األفكار للتأّمل
أين  من  الصعبة،  الفرتة  هذه  يف  ونحن  للتالميذ،  الّسالم  يُعطي  بظهوره  املسيح  إّن  ܀ 

سالمنا؟ نستمّد 

كيف  ونحن  وإلهي".  "ريّب  فقال:  جراحه  وعاين  القائم،  املسيح  رأى  ألنّه  آمن  توما  ܀ 
نا وإلهنا؟ ربّ أّن املسيح هو  ا  نشهد عمليًّ

نعمة  لنا  األبديّة وهي  الحياة  باسمه  ولنا  الله  ابُن  هو  املسيح  يسوع  أّن  نؤمن  نحن  ܀ 
العظيمة؟ النعمة  ة عىل هذه  اليوميّ نحافظ يف حياتنا  عظيمة. كيف 

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
ها. يا َمْن  ِتَك الُعظمى الَّتي ال َوصَف لَ ِتَك للبََرش، َمَحبَّ نشُكرَُك، أللهّم اآلُب، عىل َمَحبَّ

ِمصباًحا  سة  املقدَّ َمِتَك  َكلِ ِب علينا  وأنَعمَت  اموي،  السَّ َك  ُكوتِ َملَ يف  نا  فأَرشَكتَ َنا  تَ لْ أَهَّ

ا  القَداسة والَربارَة، واعضدنا دامئً بَهاَء  يا ربُّ  ينا  َعلَ لُخطانا عىل درب امللكوت. إحَفْظ 

الَوحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب قّديسيك،  مع  وحظٌّ  ِقسَمٌة  َنا  لَ وليُكن  القّدوس.  الحيِّ  بروِحَك 

الصالِِح  وس  القدُّ ُروِحَك  َمَع  والَوقار،  املَجُد  َمَعُه  َك  لَ يَِجُب  الّذي  للبََرش،  ِه  ِت وَمَحبَّ

واملُحيي واملُساوي لََك يف الَجوَهر. اآلن وإىل األبد. آمني.
(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يعقوب أيخ ا�رّب - بترّصف)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

اح،  َصبَ لُّ  كُ ِبها  ا  رنَ ذَكِّ يُ وَل املَِجيَدة.  ِقياَمِتَك  ُنوِر  ِب ًة  قاِطبَ والَكوَن  َك  ِنيَستَ كَ أللهّم  ِهْج  أَب

ِبرؤيِة وَجِهَك األبدّي. إقبَل َصالتنا هذه ؛  َعُم  ْن نَ ُقوُم  َسَن نا  بأنّ ا  َنعيَشها ُهنا، وَنَزيَد إميانً فَ

إليك  فَرنفع  وتََرضُّعات.  نَوايا  ُه من  تَحِملُ ما  ّل  كُ َمع  ؛  املجيدة  ِقياَمِتَك  لِ الشاِهدون  نحن 

املَجد والشكر وإىل أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني

(من صالة الفرض األنطو�، ٢٠١٦ - ختام صالة صباح األحد اجلديد) 

ترتيلة الختام
الُغفران، ِمدُّ  نَستَ َنا  َربِّ املَسيِح  ِقياَمِة  ِبِرسِّ 

الطُغياْن، ِمَن  ا  َن َق أَعتَ ِه  ِب ِبصلْ َمن  ُمبارٌَك  َونَهِتُف 

ٌم رَحامْن. وٌس، ُمتَعظِّ وٌس قُدُّ وٌس قُدُّ إلٌه قُدُّ

َدِة األكواْن، َسيِّ َم  ِه َمريَ أُمِّ تَذكاَر  ٌم  ُمَعظِّ

اْن، ِني اإلميَ بَ ِه  َوَشعِب القّديسنَي  َجِميعِ  وُمَكرٌِّم ذِكَر 

هللويا.

طلب حماية مريم أّم اهللا
َنا ِعنَد  تَغَفِيل َعن ِطلباتِ القّديَسة، فَال  اللِه  َدَة  يا والِ يف ظلِّ حاميِتِك نلتجئ 

ة. املُبارَكَ املجيَدة  العذراُء  ها  تُ أيَّ املخاِطر،  ا من جميعِ  نا دامئً نَجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 

القّديسة. ليك نستحّق مواعيد املسيح. اللِه  َدَة  والِ يا  نا  تََرضَِّعي ألجلِ

ِد اآلِبدين. آمني. وِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل أَبَ املجُد لآلِب واالبِن والرُّ



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

ذِكرى  ة،  ُروحيَّ أَناشيَد  ِب َد  َعيِّ نُ أْن  يسوع،  الربُّ  أيُّها  لنا،  أَهِّ

إمياَن  َت  بِّ تُثَ أَْن  ِشئَت  ْد  وَقَ َمَعُهم،  وَتُوَما  َك  لِرُُسلِ ُهورَِك  ظُ

تنا،  َدُه يف َجنِبَك الطاِهر. ثَبِّ َضَع تُوَما يَ أْن يَ َسة، ِب البيَعِة املَُقدَّ

َع املَجَد  َك، فرَنْفَ َك ورَجائِ ، نظريَُه، عىل اإلمياِن ِبِرسِّ ِقياَمِتَك املَِجيدة، وامَألنا ِمْن ُحبِّ يا ربِّ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ
(من صلوات ابلدء يف خدمة قّداس األحد اجلديد)

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

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

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

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

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

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
ْعِن الرُّمِح لِبي ِمن طَ ا قَ ُة الَقمِح ذُقُت الَموَت يك أَْحيَ إينِّ حبَّ

ا ا حيًّ ُه الُدنيا           قوتًا روحيًّ أسقى ُحبَّ

وا! مُّ ْم َمحُزونُونَا؟ ال تأُسوا! ال تَغتَ ْم أنتُ : لِ لِلرُْسِل قاَل الربُّ

ينا! ُب املُِحبِّ يا          يَغلِ ال ُسلطاَن يف الُدنْ

ْحِر الُنور يف َخْفِق نَْرصٍ َحيٍّ باملَْجِد يَوِمي آٍت طالٌِع من بَ

و هاماِت الُدُهوْر         إْذ إيّن نُوٌر من نُورْ! ْعلُ يَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

املزمور ٦٧

وا أَِشيُدوا السِم اللِه  ُ فرَِح املؤِمُنوَن ِبَخالِصِه رمَنِّ ِه أَبناؤُُه ܀ َوليَ ِهْج ِب تَ بْ يَ ُقِم اللُه َولْ يَ ُقْم، لِ يَ لِ

اَم َشعِبَك ِمَن الَقْربِ ܀ رََجَفِت األرُض، قَطَرَِت الَساَمءُ،  دَّ ُهورَِك قُ ُهمَّ ِعْنَد ظُ لّٰ وا ܀ أَل َواعَرتِفُ

܀ ِه  نائِ أَب َجِميَع  ْفتَِدي  يَ اللَه  ْص إنَّ  التَخلِ إلُه  َوُهَو  ا  َن َمَع لُه  أَل ܀  اِر  الَجبَّ ا  فاِديَن ِمْن َوجِه 

َماَملَِك  يا  ܀  الُدفُوَف  نُقرَْن  يَ َعذارَى  َوْسِط  ِيف  ܀  األَوتاِر  ناِقُروا  وَخلَفُهم  وَن  نُّ املَُغ َم  تََقدَّ

وا لله تَبارََك الله  لُ وا َهلِ لُ ا ِمْن بَنِي األمواْت ܀ َهلِ وَم قاَم الربُّ حقًّ يَ وا للِه ܀ أَل ُ األرِض، رمَنِّ

܀ املجُد لآلِب واالبن والُروِح الُقُدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٥/ ١١-٢١)

لُّ  لُّ َيشٍء َجِديًدا وكُ َقْد زَاَل الَقِديم، وَصاَر كُ ٌق َجِديد: لَ ُهَو َخلْ اَن أََحٌد يف املَِسيِح فَ "إِْن كَ

ألَنَّ  املَُصالََحة؛  ِخْدَمَة  ا  انَ وأَْعطَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  ا  َحَن َصالَ الَّذي  ٱلله،  ِمَن  ُهَو  َيشٍء 

َمَة  لِ كَ َنا  وأَْودََع ِهم،  زَالَّتِ َعىل  اَس  ٱلنَّ َحاِسِب  يُ ْم  ولَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  َم  الَعالَ َح  َصالَ ٱللَه 

املَُصالََحة."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنَّا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢٦/٢٠-٣١) 

يَُسوع،  َجاَء  َمَعُهم.  وتُوَما  يْت،  البَ يف  ًة  يَ ثَانِ يَُسوَع  تَالِميُذ  اَن  كَ أَيَّام،  ِة  يَ مَثَانِ ْعَد  بَ  

َعَك  إِْصبَ وَما: «َهاِت  تُ لِ اَل  قَ ثُمَّ  لَُكم!».  الَوَسِط وقَال: «أَلَسالُم  َوقََف يف  فَ َقة،  ُمْغلَ َواُب  واألَبْ

ْن  كُ ْل  بَ ٍن  ُمؤِْم َغرْيَ  تَُكْن  وال  َجْنِبي.  يف  وَضْعَها  َدَك،  يَ وَهاِت   . يََديَّ ْر  وانْظُ ُهَنا،  إِىل 

ِني آَمْنت؟ طُوىَب  تَ يَُسوع: «ألَنََّك رَأَيْ ُه  لَ اَل  قَ ُه: «َريبِّ وإِلِهي!».  لَ اَل  تُوَما وقَ ًنا!». أََجاَب  ُمؤِْم

هَذا  يف  تَُدوَّْن  ْم  لَ ِثريًَة  كَ أُْخرَى  اٍت  آيَ تَالِميِذِه  اَم  أََم يَُسوُع  َع  وَصَن وآَمُنوا!».  َروا  يَ ْم  لَ َمْن  لِ

لَُكم،  تَُكوَن  ُن الله، ولِيَك  ابْ ُهَو املَِسيُح  يَُسوَع  أَنَّ  ُنوا  تُؤِْم لِيَك  ُدوِّنَْت هِذِه  ا  َ الِكتَاب. وإمِنَّ

اْسِمِه. ِب اُة  الَحيَ تُم،  ْن آَم إِذَا 

بعض األفكار للتأّمل
أين  من  الصعبة،  الفرتة  هذه  يف  ونحن  للتالميذ،  الّسالم  يُعطي  بظهوره  املسيح  إّن  ܀ 

سالمنا؟ نستمّد 

كيف  ونحن  وإلهي".  "ريّب  فقال:  جراحه  وعاين  القائم،  املسيح  رأى  ألنّه  آمن  توما  ܀ 
نا وإلهنا؟ ربّ أّن املسيح هو  ا  نشهد عمليًّ

نعمة  لنا  األبديّة وهي  الحياة  باسمه  ولنا  الله  ابُن  هو  املسيح  يسوع  أّن  نؤمن  نحن  ܀ 
العظيمة؟ النعمة  ة عىل هذه  اليوميّ نحافظ يف حياتنا  عظيمة. كيف 

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
ها. يا َمْن  ِتَك الُعظمى الَّتي ال َوصَف لَ ِتَك للبََرش، َمَحبَّ نشُكرَُك، أللهّم اآلُب، عىل َمَحبَّ

ِمصباًحا  سة  املقدَّ َمِتَك  َكلِ ِب علينا  وأنَعمَت  اموي،  السَّ َك  ُكوتِ َملَ يف  نا  فأَرشَكتَ َنا  تَ لْ أَهَّ

ا  القَداسة والَربارَة، واعضدنا دامئً بَهاَء  يا ربُّ  ينا  َعلَ لُخطانا عىل درب امللكوت. إحَفْظ 

الَوحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب قّديسيك،  مع  وحظٌّ  ِقسَمٌة  َنا  لَ وليُكن  القّدوس.  الحيِّ  بروِحَك 

الصالِِح  وس  القدُّ ُروِحَك  َمَع  والَوقار،  املَجُد  َمَعُه  َك  لَ يَِجُب  الّذي  للبََرش،  ِه  ِت وَمَحبَّ

واملُحيي واملُساوي لََك يف الَجوَهر. اآلن وإىل األبد. آمني.
(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يعقوب أيخ ا�رّب - بترّصف)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

اح،  َصبَ لُّ  كُ ِبها  ا  رنَ ذَكِّ يُ وَل املَِجيَدة.  ِقياَمِتَك  ُنوِر  ِب ًة  قاِطبَ والَكوَن  َك  ِنيَستَ كَ أللهّم  ِهْج  أَب

ِبرؤيِة وَجِهَك األبدّي. إقبَل َصالتنا هذه ؛  َعُم  ْن نَ ُقوُم  َسَن نا  بأنّ ا  َنعيَشها ُهنا، وَنَزيَد إميانً فَ

إليك  فَرنفع  وتََرضُّعات.  نَوايا  ُه من  تَحِملُ ما  ّل  كُ َمع  ؛  املجيدة  ِقياَمِتَك  لِ الشاِهدون  نحن 

املَجد والشكر وإىل أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني

(من صالة الفرض األنطو�، ٢٠١٦ - ختام صالة صباح األحد اجلديد) 

ترتيلة الختام
الُغفران، ِمدُّ  نَستَ َنا  َربِّ املَسيِح  ِقياَمِة  ِبِرسِّ 

الطُغياْن، ِمَن  ا  َن َق أَعتَ ِه  ِب ِبصلْ َمن  ُمبارٌَك  َونَهِتُف 

ٌم رَحامْن. وٌس، ُمتَعظِّ وٌس قُدُّ وٌس قُدُّ إلٌه قُدُّ

َدِة األكواْن، َسيِّ َم  ِه َمريَ أُمِّ تَذكاَر  ٌم  ُمَعظِّ

اْن، ِني اإلميَ بَ ِه  َوَشعِب القّديسنَي  َجِميعِ  وُمَكرٌِّم ذِكَر 

هللويا.

طلب حماية مريم أّم اهللا
َنا ِعنَد  تَغَفِيل َعن ِطلباتِ القّديَسة، فَال  اللِه  َدَة  يا والِ يف ظلِّ حاميِتِك نلتجئ 

ة. املُبارَكَ املجيَدة  العذراُء  ها  تُ أيَّ املخاِطر،  ا من جميعِ  نا دامئً نَجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 

القّديسة. ليك نستحّق مواعيد املسيح. اللِه  َدَة  والِ يا  نا  تََرضَِّعي ألجلِ

ِد اآلِبدين. آمني. وِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل أَبَ املجُد لآلِب واالبِن والرُّ



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

ذِكرى  ة،  ُروحيَّ أَناشيَد  ِب َد  َعيِّ نُ أْن  يسوع،  الربُّ  أيُّها  لنا،  أَهِّ

إمياَن  َت  بِّ تُثَ أَْن  ِشئَت  ْد  وَقَ َمَعُهم،  وَتُوَما  َك  لِرُُسلِ ُهورَِك  ظُ

تنا،  َدُه يف َجنِبَك الطاِهر. ثَبِّ َضَع تُوَما يَ أْن يَ َسة، ِب البيَعِة املَُقدَّ

َع املَجَد  َك، فرَنْفَ َك ورَجائِ ، نظريَُه، عىل اإلمياِن ِبِرسِّ ِقياَمِتَك املَِجيدة، وامَألنا ِمْن ُحبِّ يا ربِّ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ
(من صلوات ابلدء يف خدمة قّداس األحد اجلديد)

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

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

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

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

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

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
ْعِن الرُّمِح لِبي ِمن طَ ا قَ ُة الَقمِح ذُقُت الَموَت يك أَْحيَ إينِّ حبَّ

ا ا حيًّ ُه الُدنيا           قوتًا روحيًّ أسقى ُحبَّ

وا! مُّ ْم َمحُزونُونَا؟ ال تأُسوا! ال تَغتَ ْم أنتُ : لِ لِلرُْسِل قاَل الربُّ

ينا! ُب املُِحبِّ يا          يَغلِ ال ُسلطاَن يف الُدنْ

ْحِر الُنور يف َخْفِق نَْرصٍ َحيٍّ باملَْجِد يَوِمي آٍت طالٌِع من بَ

و هاماِت الُدُهوْر         إْذ إيّن نُوٌر من نُورْ! ْعلُ يَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

املزمور ٦٧

وا أَِشيُدوا السِم اللِه  ُ فرَِح املؤِمُنوَن ِبَخالِصِه رمَنِّ ِه أَبناؤُُه ܀ َوليَ ِهْج ِب تَ بْ يَ ُقِم اللُه َولْ يَ ُقْم، لِ يَ لِ

اَم َشعِبَك ِمَن الَقْربِ ܀ رََجَفِت األرُض، قَطَرَِت الَساَمءُ،  دَّ ُهورَِك قُ ُهمَّ ِعْنَد ظُ لّٰ وا ܀ أَل َواعَرتِفُ

܀ ِه  نائِ أَب َجِميَع  ْفتَِدي  يَ اللَه  ْص إنَّ  التَخلِ إلُه  َوُهَو  ا  َن َمَع لُه  أَل ܀  اِر  الَجبَّ ا  فاِديَن ِمْن َوجِه 

َماَملَِك  يا  ܀  الُدفُوَف  نُقرَْن  يَ َعذارَى  َوْسِط  ِيف  ܀  األَوتاِر  ناِقُروا  وَخلَفُهم  وَن  نُّ املَُغ َم  تََقدَّ

وا لله تَبارََك الله  لُ وا َهلِ لُ ا ِمْن بَنِي األمواْت ܀ َهلِ وَم قاَم الربُّ حقًّ يَ وا للِه ܀ أَل ُ األرِض، رمَنِّ

܀ املجُد لآلِب واالبن والُروِح الُقُدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٥/ ١١-٢١)

لُّ  لُّ َيشٍء َجِديًدا وكُ َقْد زَاَل الَقِديم، وَصاَر كُ ٌق َجِديد: لَ ُهَو َخلْ اَن أََحٌد يف املَِسيِح فَ "إِْن كَ

ألَنَّ  املَُصالََحة؛  ِخْدَمَة  ا  انَ وأَْعطَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  ا  َحَن َصالَ الَّذي  ٱلله،  ِمَن  ُهَو  َيشٍء 

َمَة  لِ كَ َنا  وأَْودََع ِهم،  زَالَّتِ َعىل  اَس  ٱلنَّ َحاِسِب  يُ ْم  ولَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  َم  الَعالَ َح  َصالَ ٱللَه 

املَُصالََحة."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنَّا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢٦/٢٠-٣١) 

يَُسوع،  َجاَء  َمَعُهم.  وتُوَما  يْت،  البَ يف  ًة  يَ ثَانِ يَُسوَع  تَالِميُذ  اَن  كَ أَيَّام،  ِة  يَ مَثَانِ ْعَد  بَ  

َعَك  إِْصبَ وَما: «َهاِت  تُ لِ اَل  قَ ثُمَّ  لَُكم!».  الَوَسِط وقَال: «أَلَسالُم  َوقََف يف  فَ َقة،  ُمْغلَ َواُب  واألَبْ

ْن  كُ ْل  بَ ٍن  ُمؤِْم َغرْيَ  تَُكْن  وال  َجْنِبي.  يف  وَضْعَها  َدَك،  يَ وَهاِت   . يََديَّ ْر  وانْظُ ُهَنا،  إِىل 

ِني آَمْنت؟ طُوىَب  تَ يَُسوع: «ألَنََّك رَأَيْ ُه  لَ اَل  قَ ُه: «َريبِّ وإِلِهي!».  لَ اَل  تُوَما وقَ ًنا!». أََجاَب  ُمؤِْم

هَذا  يف  تَُدوَّْن  ْم  لَ ِثريًَة  كَ أُْخرَى  اٍت  آيَ تَالِميِذِه  اَم  أََم يَُسوُع  َع  وَصَن وآَمُنوا!».  َروا  يَ ْم  لَ َمْن  لِ

لَُكم،  تَُكوَن  ُن الله، ولِيَك  ابْ ُهَو املَِسيُح  يَُسوَع  أَنَّ  ُنوا  تُؤِْم لِيَك  ُدوِّنَْت هِذِه  ا  َ الِكتَاب. وإمِنَّ

اْسِمِه. ِب اُة  الَحيَ تُم،  ْن آَم إِذَا 

بعض األفكار للتأّمل
أين  من  الصعبة،  الفرتة  هذه  يف  ونحن  للتالميذ،  الّسالم  يُعطي  بظهوره  املسيح  إّن  ܀ 

سالمنا؟ نستمّد 

كيف  ونحن  وإلهي".  "ريّب  فقال:  جراحه  وعاين  القائم،  املسيح  رأى  ألنّه  آمن  توما  ܀ 
نا وإلهنا؟ ربّ أّن املسيح هو  ا  نشهد عمليًّ

نعمة  لنا  األبديّة وهي  الحياة  باسمه  ولنا  الله  ابُن  هو  املسيح  يسوع  أّن  نؤمن  نحن  ܀ 
العظيمة؟ النعمة  ة عىل هذه  اليوميّ نحافظ يف حياتنا  عظيمة. كيف 

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
ها. يا َمْن  ِتَك الُعظمى الَّتي ال َوصَف لَ ِتَك للبََرش، َمَحبَّ نشُكرَُك، أللهّم اآلُب، عىل َمَحبَّ

ِمصباًحا  سة  املقدَّ َمِتَك  َكلِ ِب علينا  وأنَعمَت  اموي،  السَّ َك  ُكوتِ َملَ يف  نا  فأَرشَكتَ َنا  تَ لْ أَهَّ

ا  القَداسة والَربارَة، واعضدنا دامئً بَهاَء  يا ربُّ  ينا  َعلَ لُخطانا عىل درب امللكوت. إحَفْظ 

الَوحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب قّديسيك،  مع  وحظٌّ  ِقسَمٌة  َنا  لَ وليُكن  القّدوس.  الحيِّ  بروِحَك 

الصالِِح  وس  القدُّ ُروِحَك  َمَع  والَوقار،  املَجُد  َمَعُه  َك  لَ يَِجُب  الّذي  للبََرش،  ِه  ِت وَمَحبَّ

واملُحيي واملُساوي لََك يف الَجوَهر. اآلن وإىل األبد. آمني.
(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يعقوب أيخ ا�رّب - بترّصف)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

اح،  َصبَ لُّ  كُ ِبها  ا  رنَ ذَكِّ يُ وَل املَِجيَدة.  ِقياَمِتَك  ُنوِر  ِب ًة  قاِطبَ والَكوَن  َك  ِنيَستَ كَ أللهّم  ِهْج  أَب

ِبرؤيِة وَجِهَك األبدّي. إقبَل َصالتنا هذه ؛  َعُم  ْن نَ ُقوُم  َسَن نا  بأنّ ا  َنعيَشها ُهنا، وَنَزيَد إميانً فَ

إليك  فَرنفع  وتََرضُّعات.  نَوايا  ُه من  تَحِملُ ما  ّل  كُ َمع  ؛  املجيدة  ِقياَمِتَك  لِ الشاِهدون  نحن 

املَجد والشكر وإىل أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني

(من صالة الفرض األنطو�، ٢٠١٦ - ختام صالة صباح األحد اجلديد) 

ترتيلة الختام
الُغفران، ِمدُّ  نَستَ َنا  َربِّ املَسيِح  ِقياَمِة  ِبِرسِّ 

الطُغياْن، ِمَن  ا  َن َق أَعتَ ِه  ِب ِبصلْ َمن  ُمبارٌَك  َونَهِتُف 

ٌم رَحامْن. وٌس، ُمتَعظِّ وٌس قُدُّ وٌس قُدُّ إلٌه قُدُّ

َدِة األكواْن، َسيِّ َم  ِه َمريَ أُمِّ تَذكاَر  ٌم  ُمَعظِّ

اْن، ِني اإلميَ بَ ِه  َوَشعِب القّديسنَي  َجِميعِ  وُمَكرٌِّم ذِكَر 

هللويا.

طلب حماية مريم أّم اهللا
َنا ِعنَد  تَغَفِيل َعن ِطلباتِ القّديَسة، فَال  اللِه  َدَة  يا والِ يف ظلِّ حاميِتِك نلتجئ 

ة. املُبارَكَ املجيَدة  العذراُء  ها  تُ أيَّ املخاِطر،  ا من جميعِ  نا دامئً نَجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 

القّديسة. ليك نستحّق مواعيد املسيح. اللِه  َدَة  والِ يا  نا  تََرضَِّعي ألجلِ

ِد اآلِبدين. آمني. وِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل أَبَ املجُد لآلِب واالبِن والرُّ



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

ذِكرى  ة،  ُروحيَّ أَناشيَد  ِب َد  َعيِّ نُ أْن  يسوع،  الربُّ  أيُّها  لنا،  أَهِّ

إمياَن  َت  بِّ تُثَ أَْن  ِشئَت  ْد  وَقَ َمَعُهم،  وَتُوَما  َك  لِرُُسلِ ُهورَِك  ظُ

تنا،  َدُه يف َجنِبَك الطاِهر. ثَبِّ َضَع تُوَما يَ أْن يَ َسة، ِب البيَعِة املَُقدَّ

َع املَجَد  َك، فرَنْفَ َك ورَجائِ ، نظريَُه، عىل اإلمياِن ِبِرسِّ ِقياَمِتَك املَِجيدة، وامَألنا ِمْن ُحبِّ يا ربِّ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ
(من صلوات ابلدء يف خدمة قّداس األحد اجلديد)

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

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

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

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

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

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

ترتيلة األحد
ْعِن الرُّمِح لِبي ِمن طَ ا قَ ُة الَقمِح ذُقُت الَموَت يك أَْحيَ إينِّ حبَّ

ا ا حيًّ ُه الُدنيا           قوتًا روحيًّ أسقى ُحبَّ

وا! مُّ ْم َمحُزونُونَا؟ ال تأُسوا! ال تَغتَ ْم أنتُ : لِ لِلرُْسِل قاَل الربُّ

ينا! ُب املُِحبِّ يا          يَغلِ ال ُسلطاَن يف الُدنْ

ْحِر الُنور يف َخْفِق نَْرصٍ َحيٍّ باملَْجِد يَوِمي آٍت طالٌِع من بَ

و هاماِت الُدُهوْر         إْذ إيّن نُوٌر من نُورْ! ْعلُ يَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

املزمور ٦٧

وا أَِشيُدوا السِم اللِه  ُ فرَِح املؤِمُنوَن ِبَخالِصِه رمَنِّ ِه أَبناؤُُه ܀ َوليَ ِهْج ِب تَ بْ يَ ُقِم اللُه َولْ يَ ُقْم، لِ يَ لِ

اَم َشعِبَك ِمَن الَقْربِ ܀ رََجَفِت األرُض، قَطَرَِت الَساَمءُ،  دَّ ُهورَِك قُ ُهمَّ ِعْنَد ظُ لّٰ وا ܀ أَل َواعَرتِفُ

܀ ِه  نائِ أَب َجِميَع  ْفتَِدي  يَ اللَه  ْص إنَّ  التَخلِ إلُه  َوُهَو  ا  َن َمَع لُه  أَل ܀  اِر  الَجبَّ ا  فاِديَن ِمْن َوجِه 

َماَملَِك  يا  ܀  الُدفُوَف  نُقرَْن  يَ َعذارَى  َوْسِط  ِيف  ܀  األَوتاِر  ناِقُروا  وَخلَفُهم  وَن  نُّ املَُغ َم  تََقدَّ

وا لله تَبارََك الله  لُ وا َهلِ لُ ا ِمْن بَنِي األمواْت ܀ َهلِ وَم قاَم الربُّ حقًّ يَ وا للِه ܀ أَل ُ األرِض، رمَنِّ

܀ املجُد لآلِب واالبن والُروِح الُقُدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٥/ ١١-٢١)

لُّ  لُّ َيشٍء َجِديًدا وكُ َقْد زَاَل الَقِديم، وَصاَر كُ ٌق َجِديد: لَ ُهَو َخلْ اَن أََحٌد يف املَِسيِح فَ "إِْن كَ

ألَنَّ  املَُصالََحة؛  ِخْدَمَة  ا  انَ وأَْعطَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  ا  َحَن َصالَ الَّذي  ٱلله،  ِمَن  ُهَو  َيشٍء 

َمَة  لِ كَ َنا  وأَْودََع ِهم،  زَالَّتِ َعىل  اَس  ٱلنَّ َحاِسِب  يُ ْم  ولَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  َم  الَعالَ َح  َصالَ ٱللَه 

املَُصالََحة."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنَّا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢٦/٢٠-٣١) 

يَُسوع،  َجاَء  َمَعُهم.  وتُوَما  يْت،  البَ يف  ًة  يَ ثَانِ يَُسوَع  تَالِميُذ  اَن  كَ أَيَّام،  ِة  يَ مَثَانِ ْعَد  بَ  

َعَك  إِْصبَ وَما: «َهاِت  تُ لِ اَل  قَ ثُمَّ  لَُكم!».  الَوَسِط وقَال: «أَلَسالُم  َوقََف يف  فَ َقة،  ُمْغلَ َواُب  واألَبْ

ْن  كُ ْل  بَ ٍن  ُمؤِْم َغرْيَ  تَُكْن  وال  َجْنِبي.  يف  وَضْعَها  َدَك،  يَ وَهاِت   . يََديَّ ْر  وانْظُ ُهَنا،  إِىل 

ِني آَمْنت؟ طُوىَب  تَ يَُسوع: «ألَنََّك رَأَيْ ُه  لَ اَل  قَ ُه: «َريبِّ وإِلِهي!».  لَ اَل  تُوَما وقَ ًنا!». أََجاَب  ُمؤِْم

هَذا  يف  تَُدوَّْن  ْم  لَ ِثريًَة  كَ أُْخرَى  اٍت  آيَ تَالِميِذِه  اَم  أََم يَُسوُع  َع  وَصَن وآَمُنوا!».  َروا  يَ ْم  لَ َمْن  لِ

لَُكم،  تَُكوَن  ُن الله، ولِيَك  ابْ ُهَو املَِسيُح  يَُسوَع  أَنَّ  ُنوا  تُؤِْم لِيَك  ُدوِّنَْت هِذِه  ا  َ الِكتَاب. وإمِنَّ

اْسِمِه. ِب اُة  الَحيَ تُم،  ْن آَم إِذَا 

بعض األفكار للتأّمل
أين  من  الصعبة،  الفرتة  هذه  يف  ونحن  للتالميذ،  الّسالم  يُعطي  بظهوره  املسيح  إّن  ܀ 

سالمنا؟ نستمّد 

كيف  ونحن  وإلهي".  "ريّب  فقال:  جراحه  وعاين  القائم،  املسيح  رأى  ألنّه  آمن  توما  ܀ 
نا وإلهنا؟ ربّ أّن املسيح هو  ا  نشهد عمليًّ

نعمة  لنا  األبديّة وهي  الحياة  باسمه  ولنا  الله  ابُن  هو  املسيح  يسوع  أّن  نؤمن  نحن  ܀ 
العظيمة؟ النعمة  ة عىل هذه  اليوميّ نحافظ يف حياتنا  عظيمة. كيف 

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
ها. يا َمْن  ِتَك الُعظمى الَّتي ال َوصَف لَ ِتَك للبََرش، َمَحبَّ نشُكرَُك، أللهّم اآلُب، عىل َمَحبَّ

ِمصباًحا  سة  املقدَّ َمِتَك  َكلِ ِب علينا  وأنَعمَت  اموي،  السَّ َك  ُكوتِ َملَ يف  نا  فأَرشَكتَ َنا  تَ لْ أَهَّ

ا  القَداسة والَربارَة، واعضدنا دامئً بَهاَء  يا ربُّ  ينا  َعلَ لُخطانا عىل درب امللكوت. إحَفْظ 

الَوحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب قّديسيك،  مع  وحظٌّ  ِقسَمٌة  َنا  لَ وليُكن  القّدوس.  الحيِّ  بروِحَك 

الصالِِح  وس  القدُّ ُروِحَك  َمَع  والَوقار،  املَجُد  َمَعُه  َك  لَ يَِجُب  الّذي  للبََرش،  ِه  ِت وَمَحبَّ

واملُحيي واملُساوي لََك يف الَجوَهر. اآلن وإىل األبد. آمني.
(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يعقوب أيخ ا�رّب - بترّصف)
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صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

اح،  َصبَ لُّ  كُ ِبها  ا  رنَ ذَكِّ يُ وَل املَِجيَدة.  ِقياَمِتَك  ُنوِر  ِب ًة  قاِطبَ والَكوَن  َك  ِنيَستَ كَ أللهّم  ِهْج  أَب

ِبرؤيِة وَجِهَك األبدّي. إقبَل َصالتنا هذه ؛  َعُم  ْن نَ ُقوُم  َسَن نا  بأنّ ا  َنعيَشها ُهنا، وَنَزيَد إميانً فَ

إليك  فَرنفع  وتََرضُّعات.  نَوايا  ُه من  تَحِملُ ما  ّل  كُ َمع  ؛  املجيدة  ِقياَمِتَك  لِ الشاِهدون  نحن 

املَجد والشكر وإىل أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني

(من صالة الفرض األنطو�، ٢٠١٦ - ختام صالة صباح األحد اجلديد) 

ترتيلة الختام
الُغفران، ِمدُّ  نَستَ َنا  َربِّ املَسيِح  ِقياَمِة  ِبِرسِّ 

الطُغياْن، ِمَن  ا  َن َق أَعتَ ِه  ِب ِبصلْ َمن  ُمبارٌَك  َونَهِتُف 

ٌم رَحامْن. وٌس، ُمتَعظِّ وٌس قُدُّ وٌس قُدُّ إلٌه قُدُّ

َدِة األكواْن، َسيِّ َم  ِه َمريَ أُمِّ تَذكاَر  ٌم  ُمَعظِّ

اْن، ِني اإلميَ بَ ِه  َوَشعِب القّديسنَي  َجِميعِ  وُمَكرٌِّم ذِكَر 

هللويا.

طلب حماية مريم أّم اهللا
َنا ِعنَد  تَغَفِيل َعن ِطلباتِ القّديَسة، فَال  اللِه  َدَة  يا والِ يف ظلِّ حاميِتِك نلتجئ 

ة. املُبارَكَ املجيَدة  العذراُء  ها  تُ أيَّ املخاِطر،  ا من جميعِ  نا دامئً نَجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 

القّديسة. ليك نستحّق مواعيد املسيح. اللِه  َدَة  والِ يا  نا  تََرضَِّعي ألجلِ

ِد اآلِبدين. آمني. وِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل أَبَ املجُد لآلِب واالبِن والرُّ
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صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ذِكرى  ة،  ُروحيَّ أَناشيَد  ِب َد  َعيِّ نُ أْن  يسوع،  الربُّ  أيُّها  لنا،  أَهِّ

إمياَن  َت  بِّ تُثَ أَْن  ِشئَت  ْد  وَقَ َمَعُهم،  وَتُوَما  َك  لِرُُسلِ ُهورَِك  ظُ

تنا،  َدُه يف َجنِبَك الطاِهر. ثَبِّ َضَع تُوَما يَ أْن يَ َسة، ِب البيَعِة املَُقدَّ

َع املَجَد  َك، فرَنْفَ َك ورَجائِ ، نظريَُه، عىل اإلمياِن ِبِرسِّ ِقياَمِتَك املَِجيدة، وامَألنا ِمْن ُحبِّ يا ربِّ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ
(من صلوات ابلدء يف خدمة قّداس األحد اجلديد)

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

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

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

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

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

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

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

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

٦

ترتيلة األحد
ْعِن الرُّمِح لِبي ِمن طَ ا قَ ُة الَقمِح ذُقُت الَموَت يك أَْحيَ إينِّ حبَّ

ا ا حيًّ ُه الُدنيا           قوتًا روحيًّ أسقى ُحبَّ

وا! مُّ ْم َمحُزونُونَا؟ ال تأُسوا! ال تَغتَ ْم أنتُ : لِ لِلرُْسِل قاَل الربُّ

ينا! ُب املُِحبِّ يا          يَغلِ ال ُسلطاَن يف الُدنْ

ْحِر الُنور يف َخْفِق نَْرصٍ َحيٍّ باملَْجِد يَوِمي آٍت طالٌِع من بَ

و هاماِت الُدُهوْر         إْذ إيّن نُوٌر من نُورْ! ْعلُ يَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

املزمور ٦٧

وا أَِشيُدوا السِم اللِه  ُ فرَِح املؤِمُنوَن ِبَخالِصِه رمَنِّ ِه أَبناؤُُه ܀ َوليَ ِهْج ِب تَ بْ يَ ُقِم اللُه َولْ يَ ُقْم، لِ يَ لِ

اَم َشعِبَك ِمَن الَقْربِ ܀ رََجَفِت األرُض، قَطَرَِت الَساَمءُ،  دَّ ُهورَِك قُ ُهمَّ ِعْنَد ظُ لّٰ وا ܀ أَل َواعَرتِفُ

܀ ِه  نائِ أَب َجِميَع  ْفتَِدي  يَ اللَه  ْص إنَّ  التَخلِ إلُه  َوُهَو  ا  َن َمَع لُه  أَل ܀  اِر  الَجبَّ ا  فاِديَن ِمْن َوجِه 

َماَملَِك  يا  ܀  الُدفُوَف  نُقرَْن  يَ َعذارَى  َوْسِط  ِيف  ܀  األَوتاِر  ناِقُروا  وَخلَفُهم  وَن  نُّ املَُغ َم  تََقدَّ

وا لله تَبارََك الله  لُ وا َهلِ لُ ا ِمْن بَنِي األمواْت ܀ َهلِ وَم قاَم الربُّ حقًّ يَ وا للِه ܀ أَل ُ األرِض، رمَنِّ

܀ املجُد لآلِب واالبن والُروِح الُقُدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٥/ ١١-٢١)

لُّ  لُّ َيشٍء َجِديًدا وكُ َقْد زَاَل الَقِديم، وَصاَر كُ ٌق َجِديد: لَ ُهَو َخلْ اَن أََحٌد يف املَِسيِح فَ "إِْن كَ

ألَنَّ  املَُصالََحة؛  ِخْدَمَة  ا  انَ وأَْعطَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  ا  َحَن َصالَ الَّذي  ٱلله،  ِمَن  ُهَو  َيشٍء 

َمَة  لِ كَ َنا  وأَْودََع ِهم،  زَالَّتِ َعىل  اَس  ٱلنَّ َحاِسِب  يُ ْم  ولَ ِباملَِسيح،  ْفِسِه  نَ َمَع  َم  الَعالَ َح  َصالَ ٱللَه 

املَُصالََحة."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنَّا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢٦/٢٠-٣١) 

يَُسوع،  َجاَء  َمَعُهم.  وتُوَما  يْت،  البَ يف  ًة  يَ ثَانِ يَُسوَع  تَالِميُذ  اَن  كَ أَيَّام،  ِة  يَ مَثَانِ ْعَد  بَ  

َعَك  إِْصبَ وَما: «َهاِت  تُ لِ اَل  قَ ثُمَّ  لَُكم!».  الَوَسِط وقَال: «أَلَسالُم  َوقََف يف  فَ َقة،  ُمْغلَ َواُب  واألَبْ

ْن  كُ ْل  بَ ٍن  ُمؤِْم َغرْيَ  تَُكْن  وال  َجْنِبي.  يف  وَضْعَها  َدَك،  يَ وَهاِت   . يََديَّ ْر  وانْظُ ُهَنا،  إِىل 

ِني آَمْنت؟ طُوىَب  تَ يَُسوع: «ألَنََّك رَأَيْ ُه  لَ اَل  قَ ُه: «َريبِّ وإِلِهي!».  لَ اَل  تُوَما وقَ ًنا!». أََجاَب  ُمؤِْم

هَذا  يف  تَُدوَّْن  ْم  لَ ِثريًَة  كَ أُْخرَى  اٍت  آيَ تَالِميِذِه  اَم  أََم يَُسوُع  َع  وَصَن وآَمُنوا!».  َروا  يَ ْم  لَ َمْن  لِ

لَُكم،  تَُكوَن  ُن الله، ولِيَك  ابْ ُهَو املَِسيُح  يَُسوَع  أَنَّ  ُنوا  تُؤِْم لِيَك  ُدوِّنَْت هِذِه  ا  َ الِكتَاب. وإمِنَّ

اْسِمِه. ِب اُة  الَحيَ تُم،  ْن آَم إِذَا 

بعض األفكار للتأّمل
أين  من  الصعبة،  الفرتة  هذه  يف  ونحن  للتالميذ،  الّسالم  يُعطي  بظهوره  املسيح  إّن  ܀ 

سالمنا؟ نستمّد 

كيف  ونحن  وإلهي".  "ريّب  فقال:  جراحه  وعاين  القائم،  املسيح  رأى  ألنّه  آمن  توما  ܀ 
نا وإلهنا؟ ربّ أّن املسيح هو  ا  نشهد عمليًّ

نعمة  لنا  األبديّة وهي  الحياة  باسمه  ولنا  الله  ابُن  هو  املسيح  يسوع  أّن  نؤمن  نحن  ܀ 
العظيمة؟ النعمة  ة عىل هذه  اليوميّ نحافظ يف حياتنا  عظيمة. كيف 

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
ها. يا َمْن  ِتَك الُعظمى الَّتي ال َوصَف لَ ِتَك للبََرش، َمَحبَّ نشُكرَُك، أللهّم اآلُب، عىل َمَحبَّ

ِمصباًحا  سة  املقدَّ َمِتَك  َكلِ ِب علينا  وأنَعمَت  اموي،  السَّ َك  ُكوتِ َملَ يف  نا  فأَرشَكتَ َنا  تَ لْ أَهَّ

ا  القَداسة والَربارَة، واعضدنا دامئً بَهاَء  يا ربُّ  ينا  َعلَ لُخطانا عىل درب امللكوت. إحَفْظ 

الَوحيِد  ابِنَك  ِنعَمِة  ِب قّديسيك،  مع  وحظٌّ  ِقسَمٌة  َنا  لَ وليُكن  القّدوس.  الحيِّ  بروِحَك 

الصالِِح  وس  القدُّ ُروِحَك  َمَع  والَوقار،  املَجُد  َمَعُه  َك  لَ يَِجُب  الّذي  للبََرش،  ِه  ِت وَمَحبَّ

واملُحيي واملُساوي لََك يف الَجوَهر. اآلن وإىل األبد. آمني.
(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يعقوب أيخ ا�رّب - بترّصف)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

اح،  َصبَ لُّ  كُ ِبها  ا  رنَ ذَكِّ يُ وَل املَِجيَدة.  ِقياَمِتَك  ُنوِر  ِب ًة  قاِطبَ والَكوَن  َك  ِنيَستَ كَ أللهّم  ِهْج  أَب

ِبرؤيِة وَجِهَك األبدّي. إقبَل َصالتنا هذه ؛  َعُم  ْن نَ ُقوُم  َسَن نا  بأنّ ا  َنعيَشها ُهنا، وَنَزيَد إميانً فَ

إليك  فَرنفع  وتََرضُّعات.  نَوايا  ُه من  تَحِملُ ما  ّل  كُ َمع  ؛  املجيدة  ِقياَمِتَك  لِ الشاِهدون  نحن 

املَجد والشكر وإىل أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني

(من صالة الفرض األنطو�، ٢٠١٦ - ختام صالة صباح األحد اجلديد) 

ترتيلة الختام
الُغفران، ِمدُّ  نَستَ َنا  َربِّ املَسيِح  ِقياَمِة  ِبِرسِّ 

الطُغياْن، ِمَن  ا  َن َق أَعتَ ِه  ِب ِبصلْ َمن  ُمبارٌَك  َونَهِتُف 

ٌم رَحامْن. وٌس، ُمتَعظِّ وٌس قُدُّ وٌس قُدُّ إلٌه قُدُّ

َدِة األكواْن، َسيِّ َم  ِه َمريَ أُمِّ تَذكاَر  ٌم  ُمَعظِّ

اْن، ِني اإلميَ بَ ِه  َوَشعِب القّديسنَي  َجِميعِ  وُمَكرٌِّم ذِكَر 

هللويا.

طلب حماية مريم أّم اهللا
َنا ِعنَد  تَغَفِيل َعن ِطلباتِ القّديَسة، فَال  اللِه  َدَة  يا والِ يف ظلِّ حاميِتِك نلتجئ 

ة. املُبارَكَ املجيَدة  العذراُء  ها  تُ أيَّ املخاِطر،  ا من جميعِ  نا دامئً نَجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 

القّديسة. ليك نستحّق مواعيد املسيح. اللِه  َدَة  والِ يا  نا  تََرضَِّعي ألجلِ

ِد اآلِبدين. آمني. وِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل أَبَ املجُد لآلِب واالبِن والرُّ

المسيح قام!
ا قام!               حقًّ


