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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والّروِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

فرح  إنّها  َمريَم،  الطُّوباِويَّة  َوالَِدتَِك  انِتَقاِل  لعيد  نتهيّأ  أن  إلُهَنا،  املَِسيُح  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتفل: 

لَنا ِبَصلَواتَِها أن نَْنَعَم َمَعَها َعْن مَيِيَنَك، يف َمِجيِئَك الثَّايِن، َونَرفََع املَْجَد  الخليقة. أَهِّ

وس، إىل األبد. ِبَغريِ انِقطَاٍع، إلَيك َوإىل أَِبيَك املُبَارَك َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم
هيّا مـــعـي من لبنـــان          من واديه من وَكِْر النَِّرس الّشاهق
هيّا مــــعـي من لبنـــان        من أفيـاِء األرِز التيّــاِه العــابق

هلّلويا ِبكَر لبنان!

* * *
َمن هذِه تَقَدُم من لبنان       من غــــابـــاِت األطــيــاِب
ورأَســــهــا تَــدَعـُم           مُيَنى االبِن الربِّ الحيِّ الوّهاِب

هلّلويا يا مريم!

* * *
ســـــالٌم يـــا أُمَّ الله،         أنِت بيُت الّذهِب، موىس بَناه
ســـــالٌم نبَع النِّـَعم،           فاَض ِمنِك املاُء الحيُّ يا مريم

هلّلويا صّيل عّنا!

* * *

قارئ:  ندعوِك يا مريم يا فرح الخليقة، يك تكوين حارضًة معنا يف صالتنا هذه، التي نودُّ عربها 

ربَّنا  الحبيِب  ابنِك  نحو  الطّريِق  يف  تقودينا  أن  منِك  طالبنَي  املقّدس  ذكرِك  نكرَّم  أن 

وكّل  بالَدنا  مريم،  يا  إليِك  نحِمَل  أن  الّصالة  هذه  يف  نودُّ  املسيح.  يسوع  ومخلِّصنا 

عائالتنا، كام ونحِمل إليِك ظروَف حياتنا كلّها وحياة جميع أبناِء الله، ونضعها كلّها 

بني يديِك الطاهرتنَي لرتفعيها إىل ابِنك الحبيب ربّنا يسوع املسيح، مبا أنّك شفيَعتنا. 

َد معِك الثّالوَث األقدَس اآلب واالبن والّروح القدس من اآلن وإىل األبد. فنمجِّ

الجامعة: آمني.
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مزمور القراءات
اْب ِك الَوهَّ  * أّم اللِه طُــوبــــاِك         يف ما َخصَّ

أَشـــرَقَْت ِمـْن نََقاِك         ألــثَـــمـرَُة ِبــْكـــُر اآلب
* * *

** يا مـا أَحــَىل ِذكْــراِك       يف األفواِه َواألذهــَاْن
َحـــْت ِذَراَعـــاِك      َذاَك الحاِمَل األكـــَواْن َزيـَّ

* * *
*/** رَبِّ يـــا َمــْن تََقـبَّـْل      ِقْدًما ِخـْدَمـــَة األبــرَاْر
يـــا َحُنـــوُن تَــَقـبَّــْل      َواســتَِجبْــَنـا كاألبــرَاْر

* * *

 القارئ: قراءة من سفر الخروج (٣/ ١-٦)
(العلّيقة تتوقّد بالّنار وهي ال تحرتق: آيٌة عجيبة تجلّت ملوىس يف جبل الله حوريب، ومل يتّضح رسّها 

إّال يف مريم إذ حّل فيها الله واتّلد منها إنسانًا وهي عذراء، فباتت مريم بسبب ابنها: فرح الخليقة.)

كاَن موىس يَْرعى َغَنَم ِيْرتَُو َحِميه، كاِهِن ِمْديَن. فساَق الَغَنَم إِىل ما وراَء الَربِّيَّة، وانتَهى إِىل 
َجبَِل اللِه ُحوريب. فَرتاءى لَه َمالُك الرَّبِّ يف لَهيِب ناٍر ِمن َوَسِط ُعلَّيَقة. فَنظََر فِإذا الُعلَّيَقُة 
تَشتَِعُل ِبالنَّاِر وهَي ال تَحَرتِق. فقاَل موىس يف نَْفِسه: "أَدوُر وأَنظُُر هذا املَنظََر الَعظيم ولاِمذا ال 
الُعلَّيَقِة وقال: "موىس  َوَسِط  ِمن  اللُه  فناداه  لرَِيى.  داَر  أَنَّه قد  الرَّبُّ  الُعلَّيَقة". ورأَى  تَحَرتُِق 
موىس". قال: "هاَءنذا". قال: "ال تَْدُن إِىل هُهنا. إخلَْع نَعلَيَك ِمن رِجلَيَك، فِإنَّ املكاَن الَّذي 
سة". وقال: "أَنا إِلُه أَبيَك، إِلُه إِبْراهيم وإِلُه إِسحق وإِلُه يَْعقوب"، فَسَرتَ  أَنَت قائٌم فيه أَرٌض ُمَقدَّ

موىس َوجَهه ألَنَّه خاَف أَن يَنظَُر إِىل الله.

يايِنّ (+ ٣٧٣) القارئ: قراءة من مار أفرام الرسُّ

مريم فرُح الخليقة
كَّناَريت  وأَْغِن   ! الله  ابَْن  يا  ُذْهلََك  يل  فََهْب  لَذاِهل،  وإِيّن  ِتها  ِبِقصَّ ِألَتَرَنََّم  َدَعتْني  أَلْبَتوُل 
ٌة ُمْذِهلَة، َمْن يَُوفّيها النَّشيد؟ لِيَْفَرْح ِبـَمْريَْم َجْوُق األَنِْبياِء ِبأَْرسِِه، َوقَْد  ِبـَمْوِهبَِتَك فَِإنَّها لَِقصَّ
اآلباُء  ِبـَمْريََم  لِيَْفرََحنَّ  كَلِامتُُهم.  وقاَمْت  ْت  َوُحقَّ نُبوءاتُُهْم،  فيها  ْت  َوتَـمَّ ُرؤاُهم،  إِلَيْها  انْتََهْت 
َجميُعُهم، وقَْد نالَْت لَُهْم الَربَكَة َوَجَعلَتُْهْم بابِْنها كاِملني ! ِبها يُطَهَُّر الرّاؤوَن واألَبْراُر والَكَهَنة !

(يف الطوباويّة مريم ١٠/ ١، ٨-٩)
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فرتة صمت (...)

صــ
ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة كّل البعيدين عن اإلميان

- أبانا الّذي يف الساموات (...)

الربُّ  نعمًة  ممتلئة  يا  مريم،  يا  عليِك  السالُم   -

مَثَرَُة  وُمباَركَة  النِّساء،  يف  أنِت  ُمباركة  معِك، 

يسة مريم، يا  بَطِنِك َسيُِّدنا يَُسوُع املَِسيح. يا قدِّ

ألجلنا  صّيل  الخليقة،  فرح  أنِت  الله  والدة 

عن  البعيدين  كُلِّ  وألجِل  الخطأة،  نحُن 

اإلميان. آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

: الّسالُم عليِك يا فرح الخليقة، أنت زنبق  لنصلِّ

صورَة  يا  عليِك  الّسالُم  البهّي.  الثالوث 

زكيًَّة  وردًة  يا  عليِك  الّسالُم  النقّي.  بهائِه 

السالم  الزيكّ.  الساموات  عطر  بها  انتَرش 

شاَء  من  يا  لها.  شبيَه  ال  بتُوًال  يا  عليِك 

ِبلَبَنها.  ملُك املجِد أن يُولَد منها ويتغّذى 

الحياة واسكبي علينا  أمَّ  يا  نُُفوَسنا  أحِيي 

نعمة.  كلَّ  مملوءًة  بتوًال  يا  النَِّعم،  سوابَغ 

آمني.
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أنِصــــْت إلينــا يـــا ربّنــا يسوَع املسيــح  

إستجـــب لنـــا يـــــا ربّنــا يسوَع املسيح 

إرحمنــــــــا أيهــا اآلب الّسمــاوي الله 

إرحمنــــــــا يـا ٱبـن الله ُمخلــَِّص العالـم 

إرحمنــــــــا أيّهــا الــروح القدس الله 

إرحمنــــــــا أيّها الثالوث القدوس اإلله الواحـد 

 

يـــــا قديسـة مريــــم 

يـــــا والـدة الله 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا عـذرا العـــذارى 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا أم سيدنا يسوع املسيح 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا أم النعمـة اإللهيــة 

ا طاهــــرة  يـــــا أمًّ

ا عفيفـــــة  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا غيـر مدنسـة  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا بغيـر عيــب  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا حبيبـة  يـــــا أمًّ

ا  عجيبــــة  يـــــا أمًّ

يـــــا أم الخالــــــق

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا أم املخلــــّـص 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً حكيمــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً مكرّمـــة 

يـــــا بتـوالً ممدوحة 

يـــــا بتـوالً قــــادرة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً حنونــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً أمينــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا مـرآة العــــدل 

يـــــا كرّيس الحكمـــة 

يـــــا سبــب رسورنــا 

تّرضعي ألجلنـــا ـا  يـــــا إنــاًء روحيـّـً

ترضّعي ألجلنـــا يـــــا إنــاًء ُمكرًّما 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا إنـاء العبادة الجليلـة 

يـــــا وردة ّرسيــــة 

يـــــا أرزة لبنـــــان 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بـــــرج  داود 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بـرَج العــــاج 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بيـت الذهــــب 

يـــــا تابوَت العهـــــد 

يـــــا بــاب السمـــاء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا نجمة الصبــــح 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا شفاء املرضـــى 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا ملجـا الخطــــأة 

يـــــا معزية الحـزانــى 

يـــــا معونة النصـــارى 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة املالئكـة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة اآلبــاء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة األنبيـاء 

طلبة العذراء
كريياليسون كريستياليسون كريياليسون
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يـــــا سلطانــة الرسـل 

يـــــا سلطانــة الشهـداء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة املعرتفني 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة الـعذارى 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانة جميع القّديسني 

يا سلطانة الساموات واألرض

يــــا سلطانة الوردية املقدسـة 

ترضّعي ألجلنـــا يــــا سلطانة حبل بها بال دنس  

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانــة اإلنتقــال 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانــة الســـالم 

 

أنصــت   إلينـــــا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

إستجـــب   لنــــا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

أرحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

كريياليسون كريستياليسون كريياليسون
كريياليسون كريستياليسون كريياليسون

إليِك، احتياِجنا  عند  طلباتِنا  عن  تغفيل  فال  القديسة،  الله  والدَة  يا  نلتجُئ  إىل حاميِتِك  الكاهن: 

ينا دامئًا من جميعِ املخاطر، أيّتُها العذراُء املجيدُة املباركة. لكن نجِّ

الكاهن: تّرضعي ألجلنا يا والدة الله القديسة.  الجامعة: ليك نستحّق مواعيَد املسيح.

زيّاح األيقونة

يـا أُمَّ اللــه يـا حنونة يا كَنَز الرَحمَة واملّعونَــة          أنـِت َملَجانــا َوَعليــك رََجانــا

ّعـــــــِي فينــــــا يـــــا َعـــــــــذراء          َوتََحنَّنـي علـى َموتــــانـــــا تََشفَّ

نــــا وإن كـاَن جسُمِك بَعيًدا ِمّنــا أيتُهـا البتـــــوُل أمُّ

َصلُواتُـــِك هـــَي تَصَحبُنـا وتكـون معنــــا وتحفظنــا

ِبجاه َمن رشَّفك َعىل الَعالَميـن حني ظََهــر منــِك ظهوراً مبني

أطلُبـي منــــــُه للخاِطئيـن أملراحم لدهر ِ الداهريــــــن

ـنـــــا ورجانــا أنـــِت فخرُنــــا َوَملجانـا أنِت أُمُّ

ِعنَد ابِنــــــِك إِشَفعـي فينـا لِيَغفـــر برأفِتـه َخطايانـــا

ال تُهِملينـا يـا َحنونَـــــة يـا َمملـــوَءَة كـــلَّ نِعَمـة

بل خلِّيص َعبيَدك أجَمعيـــــن لِنشكـــرَِك لدهر الداهريـــن

نا مريم العذراء، فرح الخليقة، بشفاعة أمِّ

فليبارككم الثالوث األقدس + اآلب، + واالبن، + والرُّوح القدس.
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