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

الجامعة: آمني.

لَنا أيُّها املَِسيُح إلُهَنا، أن نتهيّأ لعيد انِتَقاِل َوالَِدتَِك الطُّوباِويَّة َمريَم، أّم الكنيسة.  املُحتفل: أَهِّ

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

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

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم

يف ظلِّ حاميَِتِك نَلَتِجُئ يا مريم، ال تَرُّدي طلبَتنا عندما ندعوِك

نيا َجرى. يا فَخَر الربايا يا َخرَي الورى، يا بَحَر العطايا يف الدُّ

امِء يا أمَّ الِفدا، يا َعنَي الرَّجاِء يا نُوَر الُهدى. يا باَب السَّ

إرَحمـي عبيًدا باتوا ُمخلِصنْي، يَبغوَن الـَمزيَد منِك كُلَّ حنْي.

* * *

قارئ: ندعوِك يا مريم يا أّم الكنيسة، يك تكوين حارضًة معنا يف صالتنا هذه، التي نوّد عربها 

ربّنا  الحبيب  ابنك  نحو  الطّريق  يف  تقودينا  أن  منك  طالبني  املقّدس  ذكرك  نكرّم  أن 

وكّل  بالدنا  مريم،  يا  إليك  نحمل  أن  الّصالة  هذه  يف  نوّد  املسيح.  يسوع  ومخلّصنا 

عائالتنا، كام ونحمل إليك ظروف حياتنا كلّها وحياة جميع أبناء الله، ونضعها كلّها 

بني يديك الطاهرتني لرتفعيها إىل ابنك الحبيب ربّنا يسوع املسيح، مبا أنّك شفيعتنا. 

فنمّجد معك الثّالوث األقدس اآلب واالبن والّروح القدس من اآلن وإىل األبد.

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 أعامل الّرسل (١/ ٦-١٤)

(إّن حضور مريم يف العليّة يف أورشليم إىل جانب الكنيسة - جامعة الرسل وهم ينتظرون موهبة الرّوح 

القدس هو أشبه بحضور األّم إىل جانب أوالدها. فمريم هي أّم الكنيسة.)

كانوا إًِذا ُمجتَِمعني فسأَلوه: "يا رّب، أَيف هذا الزََّمِن تُعيُد املُ�لَْك إِىل إِرسائيل؟" فقاَل لَهم: 

َدها اآلُب ِبذاِت ُسلطانِه. ولِكنَّ الرُّوَح الُقُدَس  "لَيَس لَكم أَن تَعرِفوا األَزِمَنَة واألَوقاَت الَّتي َحدَّ

اِمرَة، حتَّى أَقايص  يَنزُِل علَيكم فتََنالون قُدرًَة وتكونوَن يل ُشهوًدا يف أُورََشليَم وكُلِّ اليهوِديَِّة والسَّ

ُعيونُهم  وبَيَنام  أَبصارِِهم.  عن  َغامٌم  َحَجبَه  ثُمَّ  ِمنُهم،  مِبَرأًى  رُِفَع  ذلَك،  قاَل  ولاَمَّ  األَرض. 

امِء وُهو ذاِهب، إِذا رَُجالِن قد َمثَال لَهم يف ثياٍب ِبيٍض وقاال: "أَيُّها الَجلِيليُّون،  شاِخَصٌة إِىل السَّ

امء َسيأيت كام َرأَيتُموه  امء؟ فيسوُع هذا الَّذي رُِفَع َعنُكم إِىل السَّ ما لَُكم قامئنَي تَنظُروَن إِىل السَّ

امء". فرََجعوا إِىل أُورََشليَم ِمَن الَجبَل الَّذي يُقاُل له َجبَُل الزَّيتون، وُهو قَريٌب ِمن  ذاهبًا إِىل السَّ

أُورََشليم عىل َمسريِة سبٍْت ِمنها. ولاَمَّ َوَصلوا إِلَيها َصِعدوا إِىل الُعلِّيَِّة الَّتي كانوا يُقيموَن فيها، 

بُن  ويَْعقوُب  وَمتَّى،  وبَرتُلاُمُوس  وتوما،  وفيلِبُّس  وأَنَدراُوس،  ويَْعقوب  ويوَحنَّا،  بُطرُس  وُهم 

الِة ِبَقلٍْب واِحد،  َحلْفى وِسْمعاُن الَغيور، فيَهوذا بُن يَْعقوب. وكانوا يُواِظبوَن َجميًعا عىل الصَّ

مَع بَعِض النِّسَوِة وَمريََم أُمِّ يسوع ومَع إخوته. 

القارئ: قراءة من البابا يوحّنا بولس الثاين († ٢٠٠٥)

مريُم أمُّ الكنيسة الناشئة

بعد أحداِث القياَمِة َوالُصعود، َدَخلَت َمريم الِعلّيََّة مَع الرُُّسل بانِتظاِر الَعنَرصَِة، 

اِبَقَة يف «مساِر إميانِها» ،  د. لَم تَُكن السَّ فَكاَن ُحضورُها ُحضوَر أُمِّ الرَّبِّ املَُمجَّ

والحاِفظََة األميَنَة التِّحاِدَها بابِنَها حتّى الصليِب فََحسب، بل كانَت أيًضا «أََمَة 

ا يف ِحضِن الَكنيَسِة الناِشئَِة : "هذه أُمُّك!". وهكذا  » الّتي أبقاها ابُنها أُمًّ الرَّبِّ

مَثَرََة  كانت  الناِشئَُة  فالكنيَسُة  والكنيسِة،  األمِّ  هذه  بني  ٌة  خاصَّ عالقٌَة  نشأَت 

ٍظ،  تََحفُّ ِبَغريِ   ، نَفَسَها  البدِء،  ُمنُذ  أعطَت،  الِتي  ومريُم  وقياَمِتِه.  ابِنَها  َصليِب 

لَِشخِص ابِنها َوَعَملِه، مل يَُكن يََسُعها إّال أن تُفيَض عىل الكنيسِة، منُذ البدِء، 

ِهبََة األموَمِة، هبََة ذاتها. وبعد ذهاِب ابِنها ، تبقى أموَمتُها يف الكنيسِة ِوساطًَة 

، َعَمِل ابِنها، فادي  أموِميًَّة ؛ تشَفُع األُمُّ لُِكلِّ أبنائَِها، فتُشارُِك يف الَعَمِل الَخَاليصِّ

انقطاٍع  بغري  النِّعمِة  تدبريِ  َستَستَِمرُّ يف  َمـريـَم  أموَمَة  إنَّ  املَجَمُع:  يقوُل  العامل. 

حتّى يبلَُغ املختارون الكامل النهايئ 

(أّم الفادي، عدد٤٠)

فرتة صمت (...)
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مزمور القراءات
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أَشـــرَقَْت ِمـْن نََقاِك         ألــثَـــمـرَُة ِبــْكـــُر اآلب
* * *
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صــ
ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة رؤساء الكنيسة

- 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

والدة الله أنِت أّم الكنيسة، صّيل ألجلنا نحُن 

الخطأة، رؤساء الكنيسة. آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

أّم الكنيسة، أنت زنبق  : الّسالُم عليِك يا  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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يا أُمَّ الرّحامن / ورَحَمَة بارينا

يا بتوًال نقيًّة / وَمقِدَس فادينا

يا جنًَّة قد َحَوت / حياَة املائتينا

يا َدفََّة الَغرقى / ومينا الخائفينا

يا هيكًال زانَُه / ربُّ العالَمينا

يا وردًة زكيًَّة / بَنِرش طيِبها َحِيينا

يا زنبَقَة الغاب / وغاَب الّسائحينا

يا ِحْصَن ابِن يَىسَّ / وَملجا الواِفدينا

يا طُوًرا رفيًعا / يَعلو عىل سينا

يا قُوتًا غال / وزُُمرًُّدا مثينا

يا كرمًة َخمرُها / َرشاُب العابدينا

طلبة العذراء

إشَفِعي يف َعبيِدِك َمريَم وارَحمينا

يا لُغًة تَحتَوي / رُُموَز األقدمينا

يا َمجَد أورَشليْم / ونََرص املؤمننَي

بْح / بضوئِِك قَْد ُهِدينا يا نَجَمَة الصُّ

يا ُسلَّاًم إليها / يَعقوُب يَهِدينا

يا َعوَسَجَة ُموىس / ويا رَجا املائتينا

يا ِفرَدوًسا فاْق / َوْصَف الواِصِفينا

يا َصخرًَة ِمَنها / ماَء الَحياة ُسِقينا

يا قُبًَّة فاقَت / قُبََّة طُورسينا

يا َروَضَة الَخنَتْ / وَخيَمَة راِعينا

يا َشمًسا ِمْنها / ِضياُء الّسائرينا

يا تابوَت اإلله / وُمخَدَع بارينا

أيُّها املّسيُح اإللُه املَولُود

من ّمريم البتول بنِت داود

وِعنَد مَتاِم الزَّماِن املَحُدود

مَتَّْت ِبها كُلُّ الرّموز والُعهود

يا َمْن قد َدعاها واستقرَّ يف َحشاها

فنالَت ُمبتَغاها وزاَدت يف نَقاها

إسِرتنا تَحَت ِظلِّها املَْمُدود

وَمتِّعنا بالّنعيِم املَقصود
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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، أّم الكنيسة، بشفاعة أمِّ

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