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

الجامعة: آمني.

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

َمَعَها َعْن مَيِيَنَك، يف َمِجيِئَك الثَّايِن،  نَْنَعَم  لَنا ِبَصلَواتَِها أن  أَهِّ الساموات واألرض. 

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

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم

يا مريُم، ُسلطانَة الجباِل والِبحاْر، وَمليَكَة لُبنانِنا العزيز،

ألّذي أوتيِت َمجَدُه وشئِت أن يكوَن لك رَمزًا.

* * *

يا عذراُء، ضاَرعْت نقاوتُها ثَلَج لبنان، وفاَح َعرُف طُهرِها كَعرِف زهوِر لبناْن،

وتَساَمْت ُمرتَِفَعْة، كاألرِز يف لبناْن.

* * *

نَسألُِك أْن تَرُمقي ِبَنظَرِِك الوالِدي َجميَع بنِيِك،

وتبُسطي يَديِك الطاِهرتني، َوتُبارِكيِهم. آمني.

* * *

قارئ: ندعوِك يا مريم يا سلطانة الساموات واألرض، يك تكوين حارضًة معنا يف صالتنا هذه، 

التي نودُّ عربها أن نكرَّم ذكرِك املقّدس طالبنَي منِك أن تقودينا يف الطّريِق نحو ابنِك 

يا مريم،  إليِك  نحِمَل  أن  الّصالة  نودُّ يف هذه  املسيح.  ربَّنا ومخلِّصنا يسوع  الحبيِب 

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

ونضعها كلّها بني يديِك الطاهرتنَي لرتفعيها إىل ابِنك الحبيب ربّنا يسوع املسيح، مبا 

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

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 امللوك األّول (٨/ ٢٢-٢٤، ٢٦-٣٠)

(هيكل ُسليامن، مكان ُسكنى الله وحضوره عىل األرض بني شعبه... هو يرمز لحضور الـ"عاّمنوئيل" 

الّذي حلَّ وسكن يف البتوِل القّديسِة مريم وصار منها إلًها إنسانًا، وجعَل منها سلطانة الساموات واألرض.)

امء، وقال:  قاَم ُسلَيامن أماَم َمذبَِح الرَّّب، أَماَم َجامَعِة إِْرسائيَل كُلِّها، وبََسَط يََديه نَحَو السَّ

امء ِمن فوُق وال يف األَرَض ِمن أسَفل، حاِفُظ  "أَيُّها الرَّبُّ إِلُه إْرسائيل، لَيَس إِلٌه ِمثلََك يف السَّ

الَعهِد والرَّحَمِة لَِعبيِدَك الَّذيَن يَسلُكوَن أماَمَك ِبُكلِّ قُلوبهم، الَّذي َحِفَظ لَِعبِده داُوَد أيب ما 

ْق  كلََّمه ِبه، فتَكلََم ِبَفِمه وأَتمَّ ِبيَِده ما َوَعَد به كام هو اليَوم. ... واآلن، يا إِلَه إِْرسائيل، لِيَتََحقَّ

مواِت  ا عىل األَرَض؟ إنَّ السَّ قَولَُك الَّذي كلَّمَت ِبه َعبَدَك داُوَد أيَب. فإنَّه هل يَسُكُن اللُه َحقًّ

َمواِت ال تََسُعَك، فَكيَف يََسُعَك هذا البَيُت الَّذي بََنيتُه؟ إِلتَِفْت إىل َصالِة َعبِدَك  وَسَمواِت السَّ

اليَوم.  أماَمَك  َعبُدَك  ِبهام  يَُصيلِّ  اللََّذيِن  الَة  والصَّ الُهتاَف  إِلهي، واسمَع  الرَّبُّ  أَيُّها  وتََرضُِّعه، 

لِتَُكْن َعيناَك َمْفتوَحتنَِي عىل هذا البَيِت اللَّيَل والنَّهار، عىل املَكان الَّذي قُلَت: يَكوُن اَْسمي 

وَشعِبَك  َعبِدَك  َع  تََرضُّ وآستَِجْب  املَكان.  نَحَو هذا  َعبُدَك  يَُصلِّيها  الَّتي  الَة  الصَّ لِتَسمَع  فيه، 

امء، وإِذا َسِمعَت  إِْرسائيل، إِذا َصلَّوا نَحَو هذا املَكان، وآسَمع أنَت ِمن َمكان ُسْكناَك يف السَّ

فآغِفْر.

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

امواِت واألَرض َمْريَُم ُسلْطانَِة السَّ

أَيَّتُها البَتوُل الَعجيبَة، يا َمْن َولَْدِت ابَْن الله. إِنَّ فَـمي لَعاِجٌز َعْن أَْن يُْخِربَ ِبطُهرِِك !

ِببَتولِيَِّتِك، يا َعْذراُء، أَْوَصلِْت إِلَيْنا كَْنزًا ُمْفَعاًم َخرْيًا، يَُدفُِّق الَحياَة عىل ُمْقتَنيِه ! فََمْن يَُوفّيِك 

الـَمديح !

اموات. طَلََع ِمْن نَقائِِك الرَّفيُع الّذي تَصاَغَر لرَِيْفََع ِذكْرَِك َويَُعظَِّمِك، ُهنا َوفَْوَق السَّ

ْنيِم  والرتَّ تَـْمجيِدِك،  إىل  تُساِرُع  فيها  ما  َوَجميُع  واألَرُْض،  امواُت  السَّ َوتَُرسُّ  تَْفَرُح  أَلْيَْوَم 

ِبـَمدائِِحِك !

باعيّو الوجوه، أَيَْن ُهْم ِمْن قَداَسِتِك ؟ أَلَْكروبوَن الرُّ

داسيّو األَْجِنَحِة أَيَْن ُهْم ِمْن َجاملِِك ؟ افوَن السُّ والرسَّ

نيَّ الحاَل يف َحشاِك، أَيَْن ِهَي ِمْن طُْهرِِك ؟ َوأَْجواُق َمالئَِكِة الُعىل، تَطوُف حاِملًَة االبَْن السَّ

 (يف الطوباويّة مريم ١٣/ ١-٦)

فرتة صمت (...)
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مزمور القراءات
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* * *
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فرتة صمت (...)
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صــ�ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة السالم يف العامل

- 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

واألرض،  الساموات  سلطانة  أنت  الله  والدة 

يف  الّسالِم  وألجِل  الخطأة،  نحُن  ألجلنا  صّيل 

العامِل كُلِّه. آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

السامواِت  سلطانَة  يا  عليِك  الّسالُم   : لنصلِّ

البهّي.  الثالوث  زنبق  أنت  واألرض، 

النقّي.  بهائِه  صورَة  يا  عليِك  الّسالُم 

الّسالُم عليِك يا وردًة زكيًَّة انتَرش بها عطر 

الساموات الزيكّ. السالم عليِك يا بتُوًال ال 

شبيَه لها. يا من شاَء ملُك املجِد أن يُولَد 

أمَّ  يا  نُُفوَسنا  أحِيي  ِبلَبَنها.  ويتغّذى  منها 

يا  النَِّعم،  سوابَغ  علينا  واسكبي  الحياة 

بتوًال مملوءًة كلَّ نعمة. آمني.
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إْذ قَْد أنعْمَت َعلَيْنا نَسُجد لَْك يا بارينا 

فهي كُّل حنْي تَشَفْع فينا بالبتوِل النَِّقيَِّة َمريَم 

ا يقينا وأُمَّ االبِن حقًّ طوباِك يا بنَت اآلْب 

إليك نرفَع أيدينا وعروَس الّروِح الُقُدس 

ك يُنبينا وداود جدِّ االنبيا عليِك تََنبَّأوا 

ابُن الله يَكْ يَفدينا بأَنَّ ِمْنِك يولُد يسوع 

ندى الّساموات أعِطينا أنِت هَي َجزَُّة جدَعون 

فيه نَقهر أعادينا أنِت ِسالح رّب الُقّوات 

جبًال عاليًا وحصينا دانيال قد أبرصَكِ 

وَمألَِك نوًرا أَمينا قد حلَّ اإللُه َعلَيكِ 

وانعتْق آدم أبونا ِفيِك كَُملَِت األرسار 

من الّشيطان نَّجينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

من اآلثام وقّينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

من األمراض خلّصينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

خرَي الّساموات أَعطينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

باريك مِثار أَراضينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

إشفي املَرىض املوَجعينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

أَعيني املَوىت املؤمنينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

يا أُمَّ يسوع فادينا َعلَيِك َسالُم اللِه دامئًا 

طلبة العذراء
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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، سلطانة الساموات واألرض، بشفاعة أمِّ

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