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ابتدائنــا  القــدس فــي  لــآلب واالبــن والــروح  المجــُد 
وانتهائنا ولتفض مراحمه علينا ا�ن وإلى ا�بد. 

صالة البدء
أّهلنــا أّيهــا الــرّب يســوع، فــي هــذا اليــوم الـّـذي أعلنــه 
قداســة البابــا فرنســيس يــوم صــالة مــن أجــل لبنــان، 
وطــن  علــى  ونشــكرك  ونســّبحك  نمدحــك  أن 
الرســالة لبنــان الّــذي تغّنــى بــه الكتــاب المقــّدس، 
بــأرزه.  ومهابتــك  طلعتــك  ا�ناشــيد  وشــّبهت 
ونســألك، بحــّق قدميــك الّلتيــن وطئتــا أرضــه، فــي 
تبــرأه مــن الشــرور  لــه، أن  المتكــّررة  زياراتــك  أثنــاء 
المــرأة  ابنــة  شــفيت  كمــا  بهــا،  يتخّبــط  الّتــي 
الكنعانّيــة، وأن ُتظهــر مجــدك فــي وســطه، كمــا 
خمــر  فتفيــض  قانــا،  عــرس  وليمــة  فــي  أظهرتــه 
الفــرح فــي خوابــي ربوعــه الفارغــه. ولــك مّنــا آيــات 

التسبيح والشكر إلى ا�بد.

المزمور 26

ن أَفَزع؟ ّب ِحْصُن َحياتي فِممَّ الرَّ ن أَخاف؟  بÂ نوري وَخالصي فِممَّ الرَّ  @   

َم عَليَّ ا�َْشراُر ِليأكُلوا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدائي، فِإنَّهم َيعُثروَن  ِإذا َتَقدَّ  @@

وَيسُقطون.

ِإذا اْصَطفَّ عَليَّ َعسكر فال َيخاُف َقْلبي وِإن قاَم عَليَّ ِقتاٌل، ففي ذلك ِثَقتي.  @   

بِّ َجميَع أَيَّام حياتي ِلَكي  بَّ وِإيَّاها أَلَتِمس أَن ُأقيَم بَبيِت الرَّ واِحدًة سألُت الرَّ  @@

َل في َهيَكِله. بِّ وأَتأمَّ ُأعاِيَن َنعيَم الرَّ

ِلَأنَُّه في َخيَمِته َيوَم الشّر َيخَبأني وِبِستِر  ِخباِئه َيسترني وعلى َصخَرٍة َيرَفُعني  @   

وَذبائَح ُهتاٍف أَذَبُح في َخيَمِته. فحيَنئٍذ َيْعلو رأسي َفوَق أَْعدائي ِمن َحولي   @@

، ِإنِّي أَْصُرُخ ُصراًخا فَارَحْمني واْسَتِجْب لي. ِإسَتمع يا َربِّ بِّ وُأنِشد.  أَعِزُف ِللرَّ  @   

ي ال َتحجب َوجَهَك عنِّ فيَك قاَل قلبي: "إلَتِمْس َوجَهه". َوجَهَك يا َربِّ أَلَتِمس.   @@

وال َتنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

َتْخُذْلني وال َتتُرْكني يا ِإلَه َخالصي. ناِصًرا ُكنَت لي فال    @   

بÂ َيقَبلني. فالرَّ ي  ِإذا تَرَكني أَبي وُأمِّ  @@

. وَسبيَل االْسِتقاَمِة اْهِدني ِمن أَجِل ُمضاِيِقيَّ َطريَقَك يا َربÂ َعلِّْمني   @   

. فِإنَّ ُشهوَد زوٍر َينُفثوَن الُعْنَف قد قاموا عَليَّ ال ُتسِلْمني ِإلى َشهَوِة ُمضاِيقيَّ   @@

بِّ في أَرِض ا�َْحياء آَمنُت، سُأعاِيُن َصالَح الرَّ  @   

ّب. ْع َقلُبَك واْرُج الرَّ ْد وْلَيَتَشجَّ بَّ وَتَشدَّ ُأرُج الرَّ  @@

المجد لآلب واالبن والّروح القدس من ا�ن وإلى ا�بد. آمين  @@/@
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المزمور 26

ن أَفَزع؟ ّب ِحْصُن َحياتي فِممَّ الرَّ ن أَخاف؟  بÂ نوري وَخالصي فِممَّ الرَّ  @   

َم عَليَّ ا�َْشراُر ِليأكُلوا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدائي، فِإنَّهم َيعُثروَن  ِإذا َتَقدَّ  @@

وَيسُقطون.

ِإذا اْصَطفَّ عَليَّ َعسكر فال َيخاُف َقْلبي وِإن قاَم عَليَّ ِقتاٌل، ففي ذلك ِثَقتي.  @   

بِّ َجميَع أَيَّام حياتي ِلَكي  بَّ وِإيَّاها أَلَتِمس أَن ُأقيَم بَبيِت الرَّ واِحدًة سألُت الرَّ  @@

َل في َهيَكِله. بِّ وأَتأمَّ ُأعاِيَن َنعيَم الرَّ

ِلَأنَُّه في َخيَمِته َيوَم الشّر َيخَبأني وِبِستِر  ِخباِئه َيسترني وعلى َصخَرٍة َيرَفُعني  @   

وَذبائَح ُهتاٍف أَذَبُح في َخيَمِته. فحيَنئٍذ َيْعلو رأسي َفوَق أَْعدائي ِمن َحولي   @@

، ِإنِّي أَْصُرُخ ُصراًخا فَارَحْمني واْسَتِجْب لي. ِإسَتمع يا َربِّ بِّ وُأنِشد.  أَعِزُف ِللرَّ  @   

ي ال َتحجب َوجَهَك عنِّ فيَك قاَل قلبي: "إلَتِمْس َوجَهه". َوجَهَك يا َربِّ أَلَتِمس.   @@

وال َتنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

َتْخُذْلني وال َتتُرْكني يا ِإلَه َخالصي. ناِصًرا ُكنَت لي فال    @   

بÂ َيقَبلني. فالرَّ ي  ِإذا تَرَكني أَبي وُأمِّ  @@

. وَسبيَل االْسِتقاَمِة اْهِدني ِمن أَجِل ُمضاِيِقيَّ َطريَقَك يا َربÂ َعلِّْمني   @   

. فِإنَّ ُشهوَد زوٍر َينُفثوَن الُعْنَف قد قاموا عَليَّ ال ُتسِلْمني ِإلى َشهَوِة ُمضاِيقيَّ   @@

بِّ في أَرِض ا�َْحياء آَمنُت، سُأعاِيُن َصالَح الرَّ  @   

ّب. ْع َقلُبَك واْرُج الرَّ ْد وْلَيَتَشجَّ بَّ وَتَشدَّ ُأرُج الرَّ  @@

المجد لآلب واالبن والّروح القدس من ا�ن وإلى ا�بد. آمين  @@/@
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لبنان  وعطر  الّشارون  وردة  كالفجر،  المشرقة  كالّصبح  البهّية  أّيتها 

كنت  من  يا  نسألِك،  الخلق،  وميثاق  ا�رض  ميعاد  حرمون،  وعذراء 

تعّلمينا  أن  الجنوب،  أرض  في  تجواله  من  عودته  في  يسوع  تنتظرين 

كيف ننتظر خالصه ونفعل ما يقوله لنا، ومعِك نعّظم الرّب إلى ا�بد.

لحن: ْحَدو َزِديِقيه
هّيا َمِعي ِمن ُلبناْن ِمـن واديِه ِمن َوْكِر الَنسِر الشاهْق

اِه العاِبق هّيا َمِعي ِمن ُلبنان ِمن أفيـاِء ا�رِز الَتيَّ

هللويا ِبكَر لبناْن.

َمْن هذِه َتقَدُم ِمن ُلبَناَن ِمْن َغاَباِت ا�َطَياِب

َوَرأَسَها َتدَعُم ُيمَنى االبِن الربِّ الَحيِّ الَوّهاِب

هللويا يا َمرَيُم!

َسالٌم يا أّم اÕ أنِت َبيُت الَذَهِب ُموسى َبَناْه

َعْم َفاَض ِمْنِك الَماُء الَحيÂ يا َمرَيم َسالٌم َنبَع النِّ

ا! هللويا َصلِّي َعنَّ

3



anteliasdiocese.com

قراءة من ا�رشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان"،
 البابا يوحنا بولس الثاني، 1997

لبنان،  في  المؤمنون  واجهها  التي  الكثيرة  المصاعب  إّن    :29 عدد 

عن  أَنَجمت  سواء   – مختلفة  أشكاٍل  في  يعانونها  يزالون  ال  والتي 

أمام  كبيرة  عقبًة  تشّكل  ما  غالًبا   – خارجّية  أحواٍل  عن  أم  ضعفهم 

رجائهم. أتمّنى لو أن الجميع يتمّكنون من سماع نداء آباء السينودس، 

في ختام رسالتهم. كانت نقطة انطالقهم التأّمل في صفحة هاّمة من 

أناجيل قيامة الرب (را: لو 24/ 13 – 35). نحن تلميذا عماوس هذان [...] 

ونحن أيًضا ساورنا الشّك في حضور المسيح القائم من الموت في ما 

بيننا. ولكّنه انضّم إلينا في الطريق [...] ونحن أيًضا طلبنا منه: "أمُكث 

الذي  إّنه هو  إذ  الخبز،  عند كسر  عرفناه  ثّم  المساء".  حان  فقد  معنا، 

لكم:  لنقول  إليكم  نتوّجه  نحن  وها  للمشاركة.  ويوّزعه  الخبز  يكسُر 

"أّيها اÙخوة واالخوات، ال تخافوا، فالمسيح قام؛ لقد وجدناه من جديد؛ 

الناس ليمّيزوا حضوره.  الذي يفتح عيون  ولن نفارقه". أجل يسوع هو 

في بهاء نوره، ُيدرك التالميذ أّنه يطلب منهم أن يحَيوا بمقتضى رجاٍء 

لما   Úوفق والشراكة،  المشاركة  نلتزم"  أن  هو  إّنما  نرجو،  "أن  ُمتطلِّب: 

تطُلبه الجمعية الخاّصة .
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قراءة من سفر أشعيا النبي (29/ 15 - 21)

في  فَأْعماُلهم  َمشوَرَتهم  َب  الرَّ عِن  ا�َْعماق  في  َيكتموَن  ذيَن  ِللَّ َويٌل 

أَُيحَسُب  لَِعَوِجكم!  يا  بنا؟“  َيعَلُم  َيرانا وَمن  ”َمن  َيقولون:  الِم وهم  الظَّ

ى َيقوَل الَمْصنوع في صاِنِعه: ”لم َيصَنْعني“ ويقوَل  ين حتَّ الجاِبُل كالطِّ

ًة  َجنَّ ُلْبناُن  َيَتحَوُل  َقليٍل  ا  َعمَّ أَلَيَس  لَه“؟  ”الَعقَل  جابِله:  في  الَمْجبوُل 

مÂ أْقواَل الِكتاب وُتبِصُر  Â؟ وفي ذلك الَيوِم َيسمُع الصÚُة ُتحَسُب غاب والجنَّ

ّب  ِبالرَّ  Ýُسرور الباِئسوَن  َويْزداُد  الم  والظَّ يجوِر  الدَّ َبعَد  الُعْمياِن  ُعيوُن 

اِلَم قِد آنَقَرض  وِس ِإْسرائيل ِلَأنَّ الظَّ Âوَيبَتِهُج الَمساكيُن ِمَن الَبَشِر ِبُقد

الَّذيَن  اÙِْثم  ِلَأجِل  الَّذيَن َيسَهروَن  َفِنَي وآسُتؤِصَل َجميُع  اِخَر قد  والسَّ

الباب  ِعنَد  َيحُكُم  ِلَمن  الَفخَّ  وَينِصبوَن  َكِلَمة  بَسَبِب  اÙِْنساَن  موَن  ُيَجرِّ

وَيسَتميلوَن البارَّ ِبَأباطيِلهم.
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هللويا، وهللويا

بِّ ِبُكـــلِّ قـلــبي، ُأْخـِبـــُر ِبــَجـــميــِع  ُمـعـِجـزاِتــَك. أعتــــِرُف ِللـــرَّ
(مز 9/ 2)

هللويا 

ر العالم بالحياة،  من إنجيل ربِّنا يسوع المسيح للقّديس مّتى الّذي بشَّ
فالنصِغ إلى ِبشاَرِة الحياة والخالِص ِلُنفوِسَنا (15/ 21 - 28)

ُصوَر  َنواحي  ِإلى  وذَهَب  ُهناَك  ِمن  يسوُع  َخَرَج  ُثمَّ  الّرسول:  مّتى  قال 
ٌة خاِرَجٌة ِمن ِتلَك الِبالِد َتصيح: ”ُرْحماَك يا رّب ! يا  وَصيدا. وِإذا امرأٌَة َكنعانيَّ
ُيِجْبها  فَلم   .”Ýشديد  Úط Âَتَخب يطاُن  الشَّ ُطها  َيَتَخبَّ ابَنتي  ِإنَّ  داود،  ابَن 
َتتَبُعنا  فِإنَّها  ”ِاْصِرْفها،  فقالوا:  ِإليِه  لوَن  َيَتوسَّ َتالميُذه  َفدنا  ِبَكِلَمة. 
ِإسرائيل”.  َبيِت  الَِّة ِمن  الضَّ الِخراِف  ِإلى  ِإالَّ  ُأرَسْل  ”لَم  بِصياِحها”. فَأجاب: 
ها جاَءت فَسجَدت لَه وقالت: ”أَِغْثني يا َرّب!” فَأجاَبها: ”ال َيحُسُن أَن  ولَِكنَّ
ُيؤَخَذ ُخبُز الَبنيَن فُيْلقى ِإلى ِصغاِر الِكالب”. فقالت: ”َنعم، يا َرّب ! فِصغاُر 
أَصحاِبها”.  َمواِئِد  َعن  َيتساَقُط  الَّذي  الُفتاِت  ِمَن  تأُكُل  َنْفُسها  الِكالِب 
َفْلَيُكْن لَِك ما ُتريدين”.  الَمرأَة،  أَيَُّتها  ِإيماَنِك  فَأجاَبها يسوع: ”ما أَعظَم 

اعة. فُشِفَيِت ابَنُتها في ِتلَك السَّ

للمسيح يسوع التسبيح والبركات،
من أجل كالمه الحّي لنا.
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الطلبات

مع القّديس شربل الّناسك، ومع جمهور المؤمنين والمصّلين والرهبان 
والراهبات والجماعات المكّرسة، من أجلك يا لبنان نصّلي.

يا رّب ارحم (3 مّرات)

وثقيلي  والمتعبين  المرضى  كّل  ومع  ا�لم،  رسولة  رفقا  القّديسة  مع 
ا�حمال، من أجلك يا لبنان نصّلي.

يا رّب ارحم (3 مّرات)

مع القّديس نعمة اÕ المدّبر، ومع كّل المسؤولين واÙدارّيين والقّيمين 
على المقّدرات، من أجلك يا لبنان نصّلي.

يا رّب ارحم (3 مّرات)

مع الطوباوّي يعقوب رسول الّرحمة، ومع كّل الّرحماء والمنخرطين في 
الشأن اÙنسانّي واالستشفائّي، من أجلك يا لبنان نصّلي.

يا رّب ارحم (3 مّرات)

والصناعّيين  العّمال  كّل  ومع  العامل،  اسطفان  الطوباوّي  مع 
لبنان  يا  أجلك  من  القطاعات،  مختلف  في  والعاملين  والمزارعين،  

نصّلي.
يا رّب ارحم (3 مّرات)

مراد...  بو  وبشارة  الحوّيك،  والياس  الدويهي،  اسطفان  المكّرمين  مع 
والودعاء، وأنقياء القلوب وصانعي السالم، من أجلك يا لبنان نصّلي.

يا رّب ارحم (3 مّرات)
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صالة الختام

حُه د، َولَنسُجد لَُه وُنَسبِّ فلَنشُكِر الثالوَث ا�قَدَس والُمَمجَّ
ا�َب واالبَن والّروَح الُقُدس. آمين.

يا ربÂ ارَحْم، يا ربÂ ارَحْم، يا ربÂ ارَحْم.

َقِديَشْت آُلُها، َقِديَشْت َحِيلُتُنا، َقِديَشْت ُال ُمُيوُتا.
وٌس أنَت يا َمْن ال َيُموت)  Âها القوّي، قدÂقُدوٌس أنت أي ،Õقّدوٌس أنت يا ا)

 إْتَرَحِم ْعَليْن.
(إرَحمنا)

يا ربَّنا ارَحْمَنا، يا َربَّنا أَشِفْق َعَلينا َوارَحمَنا، يا َربََّنا اسَتِجْبَنا َوارَحمَنا، يا 
ل َصالَتنا وَهُلمَّ ِلَنجَدِتَنا َوارَحمَنا. َربَّنا َتَقبَّ

وات (...) ãأبانا الّذي في الّسم
السالُم عليك (...)

المجد لآلب واالبن والّروح القدس (...)

ترتيلة الختام

يا مريُم، ُسلطانَة الجباِل والبحاْر، وَمليَكَة لبناِننا العزيز، ألّذي أوتيِت 
.Ýَمجَدُه وشئِت أن يكوَن لك َرمز

يا عذراُء، ضاَرعْت نقاوُتها ثلَج لبنان، وفاَح َعرُف طهِرها كَعرِف زهوِر 
لبناْن، وَتساَمْت ُمرَتِفَعْة، كا�رِز في لبناْن.

َنسأُلِك أْن َترُمقي ِبَنَظِرِك الواِلدّي َجميَع بنِيك، وتبُسطي َيديِك 
الطاِهرتين، َوُتباِركيهم. آمين.
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