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األحد الخامس عشر من زمن العنصرة
قبول ا�لكمة (تو�ة املرأة اخلاطئة)
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)

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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ



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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
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ترتيلة األحد
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)

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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ



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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الخامس عشر من زمن العنصرة: قبول الكلمة (توبة المرأة الخاطئة)

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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ



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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الخامس عشر من زمن العنصرة: قبول الكلمة (توبة المرأة الخاطئة)

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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ



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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

anteliasdiocese.com

٥

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الخامس عشر من زمن العنصرة: قبول الكلمة (توبة المرأة الخاطئة)

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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ



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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ األحد الخامس عشر من زمن العنصرة: قبول الكلمة (توبة المرأة الخاطئة)

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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ



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

وِل  ُقبُ لِ يَن  ِعدِّ ُمستَ نَُكون  ألَن  اإللٰه،  الربُّ  َها  أيُّ لَنا،  أَهِّ

اإلميان،  يف  الَحرَارََة  َنِعيَش  فَ َنا،  اتِ َحيَ يف  الغاِفرَة  َمِتَك  لِ كَ

َع املَْجَد  رَنفَ ة، والثبَات يف الرَّجاء، فَ والِجَهاَد يف املََحبَّ

وس، إىل األبد. آمني َك وإىل ابِنَك الوحيد وُروِحَك الُقدُّ يْ والتَسِبيَح إلَ

(من صلوات األحد اخلا�س عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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
لحن نِْغيُدو (هالشمس الغابت عّنا)

ا ا لسُت أُْحِصيَها َعدًّ آثاِمي ازدَادَت ِجدًّ

ِني االنساْن ا بَ يا َمْن ِجئَت بالتَّحَنان هاِديً

ِني الُغْفراْن إهِديِن، َهبْ

܀܀܀

ْعطَى ِمْن َسْكِب الَقلِب أَوَىص اللُه بالُحبِّ يُ

لِّ األزَماْن اُموُس كُ اْن نَ إنَّ الُحبَّ ذُو ُسلطَ

وُع الُغفراْن نبُ وَهَو يَ

܀܀܀

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

المزمور ٦
 ، ا رَبِّ ܀ إلِماِم الِغناء. عىل ذَواِت األَوتار. عىل الّدرَجِة الثَّامِنة. َمزْمور. لِداود ܀ يف َغضِبَك، ِي

، فإِنَّ ِعظامي  وََّة يل واْشِفني يا رَبِّ ال تَُوبِّْخني ويف ُسخِطَك ال تُؤَدِّبْني ܀ إِرَحْمني يا رَبِّ فال قُ

ثريًا. وأَنَت يا رَبِّ فإِىل َمتى؟܀ ُعْد يا رَبِّ ونجِّ نَْفيس  َربَت كَ ܀ ونَْفَيس اْضطَ تَزَعزََعت  قد 

وألَجِل رَحَمِتَك َخلِّْصني ܀ فإِنَّه لَيَس يف املَوِت َمن يَذكرَك. وَمن يف َمثْوى األَمواِت يَحَمُدَك؟ 

َل الَغمُّ َعيني  ُل ِفرايش ܀ أَكَ لِّ ٍة أُْروي َرسيري وِبدموعي أُب يلَ لِّ لَ ܀ قد تَِعبُت ِمن تََنهُّدي يف كُ

الرَّبَّ سِمَع َصوَت  فإنَّ  اآلَثام  ِة  َعلَ فَ يا َجميَع  َعنِّي  يُكم  إِلَ ܀  ُمضاِيقيَّ  بَنَي َجميعِ  وَهرِْمُت 

ِربوا  ويَضطَ أَْعدايئ  َجميُع  يَخز  فلْ ܀  َصاليت  يَتقبُل  الرَّبُّ  تََرضُّعي.  الرَّبُّ  َسِمَع  ܀  بُكايئ 

ًة يف ِخْزِيهم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  َرتاَجعوا بَغتَ يَ ولْ

آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تس ١/١-١٠)

الُقُدِس  الُروِح  الُقوَِّة وِب ِب أَيًضا  ْل  بَ ِبالَكالِم وَحْسب،  ُكم  يْ إِلَ يَِرصْ  ْم  لَ ا  َن إِنِْجيلَ "ألَنَّ 

ُكم" أَْجلِ ِمن  َنُكم  يْ بَ ا  نَّ كُ َف  يْ كَ ُموَن  تَْعلَ م  تُ وأَن ِقني،  اليَ ْلِء  َومِبِ

     
      
          

  

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

(لو ٣٦/٧-٥٠)

ييسِّ  الَفرِّ َت  يْ بَ َدَخَل  فَ َمَعُه،  َعاَم  الطَ ناَوَل  تَ يَ أَْن  يَُسوَع  نَي  يسيِّ الَفرِّ ِمَن  َواِحٌد  َسأََل 

ِت  يْ ِكٌئ يف بَ َمْت أَنَّ يَسوَع ُمتَّ ة، َعلِ ِة َخاِطئَ َمديَن ِتي كانَْت يف الْ واتََّكأ. وإِذا امرَأَةٌ، َوِهي الَّ

َدأَْت  ه، َوبَ َدَميْ َد قَ يًة َوراَء يَُسوع، ِعْن اكِ َفْت بَ اُرورََة ِطيب. َوَوقَ َجاَءْت تَْحِمُل قَ يّيس، فَ الَفرِّ

ُهاَم ِبالِطيب. َورأَى  َوتَْدُهُن ه،  َدَميْ ُل قَ َشْعِر رَأِْسَها، وتُقبِّ ِب ُفُهاَم  الُدُموع، وتَُنشِّ ِب َدَميِه  لُّ قَ تَبُ

َم أَيَّ امرَأٍَة  َعلِ ا لَ يًّ ِب ْو كاَن  هَذا نَ ْفِسِه: «لَ َقاَل يف نَ ، الَّذي دََعا يَُسوع، َما َجرَى، فَ يِيسّ الَفرِّ

ة». َخاِطئَ َها  إِنَّ ُمُسُه!  تَلْ الَّتي  َك  لْ تِ ِهَي 

ْل،  «قُ  : يِيسّ الَفرِّ قاَل  لََك».  ُه  ولُ أَقُ ِعْنِدي َيشٌء  ِسْمَعان،  «يا  ُه:  لَ اَل  َوقَ يَسوُع  أََجاَب  فَ

واآلَخُر  ِديَنار،  ِة  ِبَخْمِسِمئَ َمْديُوٌن  أََحُدُهاَم  ونَان،  َمْديُ ٍن  َدائِ لِ «كاَن  يَُسوع:  قاَل  ُمَعلِّم».  ا  يَ

ا  ُحبًّ رَثَ  أَكْ يَُكوُن  فأَيُُّهام  ِهاَم.  يْ لَ كِ َساَمَحُهاَم  ان،  وِفيَ يُ ما  ُهاَم  لَ ُكْن  يَ ْم  لَ وإِْذ  ِبَخْمِسني. 

ُه يَُسوع: «َحَكْمَت  َقال لَ رَث». فَ ، ذَاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَكْ ُه؟». أََجاَب ِسْمَعاُن َوقَال: «أَظُنُّ لَ

ِبالَصَواب».

اَم  فَ َك  تَ يْ بَ ُت  َدَخلْ ا  أَنَ َمرْأَة؟  الْ هِذِه  تَرَى   «َهْل  لِِسْمَعان:  َوقاَل  َمرْأَِة  الْ إِىل  َفَت  التَ ثُمَّ 

ْم  ُهام ِبَشْعرِها. أَنَْت لَ َفتْ الُدُموع، َونشَّ َدَميَّ ِب ْت قَ لَّ َقْد بَ ا ِهَي فَ َدَميَّ َماء، أَمَّ َت َعىل قَ َسَكبْ

َزيْت،  . أَنَْت َما َدَهْنَت رَأِْيس ِب َدَميَّ ْم تَُكفَّ َعْن تَْقِبيِل قَ ُت لَ ُذ َدَخلْ ُمْن ا ِهَي فَ ِني، أَمَّ لْ تَُقبِّ

ألَنَّها  َها،  لَ َمْغُفورٌَة  الَكثريُة  اَها  َخطايَ لََك:  وُل  أَقُ لِذلَِك   . َدَميَّ قَ الِطيِب  ِب َدَهَنْت  فَ ِهَي  ا  أَمَّ

يالً». لِ قَ يُِحبُّ  فَ ليٌل  قَ ُه  لَ ُر  َف ْغ يُ الَّذي  ا  أَمَّ ثريًا.  ْت كَ أََحبَّ

ُفِسِهم:  أَنْ ُقولُوَن يف  يَ َمَعُه  وَن  ِكئُ ُمتَّ الْ َدأَ  بَ فَ اِك!».  َخطايَ ِك  لَ «َمْغُفورٌَة  َمرْأَة:  لْ لِ اَل  قَ ثُمَّ 

َصِك!  َخلَّ انُِك  «إِمْيَ َمرْأَة:  لْ لِ يَُسوُع  قاَل  فَ أَيًْضا؟».  ا  الَْخطايَ ِفُر  ْغ يَ الَّذي  هَذا  ُهَو   «َمْن 

ِبَسالم!». إِذَْهِبي 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بيار سامحة)

وِد. " ُجُن ْم َربُّ الْ كُ اَل لَ ِتي؟ َق َب ْي َن َه أَيْ ًدا، َف ُت َسيِّ ْن إِْن كُ رَاَمِتي؟ َو َن كَ أَيْ ا، َف ا أَبً ُت أَنَ ْن إِْن كُ " َف

(مال ١ : ٦)

ا، فِمِن  ييسِّ الّذي استقبَل يسوَع وكأنَّه يستقبُل شخًصا عاديًّ َحَرضَ يسوُع إىل بيِت سمعاَن الفرِّ

يِب. لكنَّ  يِف وتقديرِه ال بدَّ للُمضيِف أْن يْغِسَل أرُْجَل ضيِفِه ويْدَهَن رأَسُه بالطِّ احرتاِم الضَّ

ُمه ليسوَع كاٍف، وأنَّه صاحُب فضٍل عىل املسيحِ.   سمعاَن ظنَّ أنَّ ما يقدِّ

ْت بأنَّها خاطئٌة.  ، وال يذكُر اإلنجييلُّ اسَمها إْذ ُعرِفَ ييسِّ ِت املرأُة الخاطئُة بيَت سمعاَن الفرِّ دَخلَ

: "أنا ال استحُق أن تنظَر إيلّ. ال تنظْر إىل وجهي، فخطيئتي  أتَْت مْن َخلُف وكأنَّها تقوُل للرَّبِّ

رأيس  َشْعِر  وِب قدميَك،  تَْحَت  أَضُعُه  يُب  الطِّ ها  اسُمَك.  فقدوٌس  أنَْت  ا  أمَّ حنٍي.  كّل  أمامي 

َك. تّوبْني يا ربُّ فأتوُب". أمسحُهام. أنا أْعَجُز يا ربُّ ِمْن أْن أويف لَك رحَمتَك وحبَّ

وأنا اليوم؟

ا ال بدَّ مْن تتميِمهِ؟ أْم ما زالَْت تشتاُق وتذوُب نفيس  ا أْم واجبً ܀ هل أصبَح لقاُء الرَّبِّ لقاًء عاديًّ
؟  إىل لقاِء الرَّبِّ

ُل إىل مجاري  ِة؟ أْم، كام يشتاُق األيِّ ُمه مْن صلواٍت وأصواٍم يف حيايت الرُّوحيَّ ܀ هل أكتفي مبا أُقَدِّ
املياِه كذلك تشتاًق نفيس إىل الرَّبِّ ؟ 

امُء تفرُح بخاطٍئ  اُس عّني؟ أْم ما زِلُْت أسمُع صوَت يسوَع قائًال: السَّ ه النَّ ܀ هل أهتمُّ ملا يقولُ
واحٍد يتوُب.

وِس ؟ ًقا بشخِصه القدُّ ا لُه وتعلُّ ا ِبه وانجذابً ؟ أْم أتوُب حبًّ ا مَن الرَّبِّ ܀ هل أتوُب خوفً

فرتة صمت وتأّمل (...)
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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 (...)

رََّب نَفَسُه  ايانا، أيُّها الذبيُح الغُفوُر الّذي قَ أيُّها الحُرب السامويُّ الّذي ماَت تكفريًا لَِخطَ

ُفوِسَنا، أنَت أيُّها املِسيُح ِغَنى  ذبيَحَة رًِىض ألبيه، أيُّها الزُّوَىف الطهور الّذي غَسَل ِجرَاح نُ

َوتَُصاُن  ا  َن وبُ ذُنُ تُغَفُر  َوِبَك  َها،  الُ َن نَ الصالَِحة، ومْنَك  َنا  تُ ِطلبَ َجاب  تُستَ ِبَك  والِِدَك،  اآلب 

َونَرفَع إليك املجد والحمد إىل األبد. ُهورَِك املَِجيد،  يَوَم ظُ ل ملراِحِمَك  نؤهَّ فَ ُفوُسَنا،  نُ

(من رتبة اتلو�ة حبسب طقس ا�كن�سة املارونّية)

ترتيلة الختام
توبوا إىل الربِّ

܀ تُوبُوا إىل الرَّبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

ُعودُوا إىل الُحبِّ فالخارُج َعنُه غريْب.

܀ ِمن ُعمِق آثاِمي دَعوْت أنِْصْت إىل َصوِت دُعاْي.

ُة رجاي. أنا َغرَي وَجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أَو أْعِط َعيني دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

ِمي َكَم العاُر فَ دَّ يِبَ الَخَجْل أو أَب بَ ܀ إذا استَ

ِة يف دَِمي. هايَ زَل حتّى النِّ لتَ َك فَ َضاُت ُحبِّ بَ نَ


