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أ�د �شارة العذراء مرمي ٣٢

ل «نعم» كما قالت مريم
ُ

لنق

قالت مرمي �لمالك "نعم" فق�لت نعمة هللا يف ح�اهتا. لنقل نعم �لّرب �ّلك 
ا�لغات من �الل ربط إمس الب� �لـ"نعم" املناس�بة �لغة هذا الب�.

AyoSiShiOuiJa

Sim HaiYesDaKyllà

 أرمينيا            الصين                ألمانيا               إسبانيا

حدة              فنلندا              اليابان             بلغاريا
ّ

الواليات المت

 البرتغال

فرنسا



أ�د �شارة العذراء مرمي
anteliasdiocese.com

٢

مريم العذراء في خدمة بيت الله

لنتخّیل مًعا ماذا اكنت تفعل مرمي ق�ل ظهور املالك لها،
من �الل اخ�یار إ�دى الصور وتلو�هنا كام �شاء.

العذارى هتّمت �لهیلك، واكن دورهّن هو ح�اكة  الف�یات  أّ�م مرمي، اكنت  يف 
الناس.  اليت �سرت قدس األقداس عن  القامش  الهیلك، أي قطعة  جحاب 
وحبسب التقلید، عند ظهور املالك ملرمي اكنت تعمل �ىل ح�اكة وتطر�ز جحاب 

الهیلك. �� نالحظ يف أیقو�ت ال�شارة أّن مرمي حتمل إ�رًة وخ�ط.

هل تعلم؟



٣

صل دائًما بالكلمة
ّ

لنت

بعد قراءة نص اإلجنیل (لوقا ١: ٢٦-٣٨)، دعو� جنیب �ىل هذه األس�ئ�

من �الل اخ�یار اجلواب الصحیح حسب أ�داث النص:
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١- ماذا كان إسم المالك الذي أرسله الله؟

ميخائيل

جبرائيل

عزرائيل

٢- عندما دخل المالك إلى مريم، قال لها:

كيف حالك مريم؟

 ثمرة بطنك
ٌ

مباركة
ً

السالم عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة

ا تسّميه:
ً
ر المالك مريم أنها ستلد ابن

ّ
٣- بش

بطرس

يسوع

يوحنا

ها: 
ّ
٤- طلب المالك من مريم أن تزور قريبتها أليصابات ألن

مريضة

متقّدمة في السّن

حامل



٤

مريم العذراء

لنصنع خشصّیات املغارة
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لنصنع ّلك اس�بوع خشصّیة من خشصّیات املغارة

ن مريم العذراء ١-  لوِّ

 األحمر
ّ
٢- قّص الخط

٣- ألِصق األطراف الموضوع عليها عالمة       

٤- ضع مريم بالقرب من المالك الذي قمنا بصنعه األسبوع الماضي



٥

أس�بوع م�ارك!

بالملء أنا بّدي عيش
نعمة الوقت الحاضر

إقعد إتأّمل بالرّب،
وهّوي عالموَعد ناطر!

خاِطب  قلبو، يخاِطب قلبي
إسكن قلبو، ِيسُكن قلبي

أعظم مغامرة ُحب:
ي عيش الوقت الحاضر!

ّ
إن

Saurais-je dire oui,

comme toi Marie,

Tout accueil et toute grâce,

visage de paix !

Saurais-je dire oui,

comme toi Marie,

Bienheureuse Mère du Seigneur 
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«Saurais-je dire oui » ترتيلة


