
أسر�ر الفرحأسر�ر الفرح
"َتقوُدنا مريُم إلى معرفِة سرِّ الفرِح المسيحّي، بتذكيِرنا بأنَّ المسيحّية هي، قبَل كلِّ 
شيء، "ُبشرى ساّرة"، تكمُن نقطُة ارِتكاِزها، بل باألكثِر ُمحتواها نفُسُه، في شخِص 

المسيح، الكلمِة الصائِر جسًدا، مخّلِص العاَلِم األوحد" (وردّية مريم العذراء، عدد ٢٠).

܀ باسِم اآلِب واالبِن والّروِح الُقُدِس، اإلله الواحد. آمين.

܀ أيُّها الَمِلُك الَسماِوّي الُمَعزِّي ُروُح الَحّق، الَحاِضُر في ُكلِّ َمكاٍن والَماِلُئ الُكّل، 
َدَنٍس،  ُكلِّ  ِمْن  ْرَنا  َوَطهِّ فينا  َواسُكن  َهُلمَّ  الَحياة،  َوَراِزُق  الصاِلحاِت  ّكنُز 

َوَخلِّص أيُّها الصاِلُح نُفوَسَنا

܀ قدوٌس أنَت يا اهللا، قدوٌس أنَت أيُّها القوي، قدوٌس أنَت يا َمن ال يموت (٣ مّرات)

܀ أيُّها المسيح القائُم من بين األموات ارحمنا (٣ مّرات)

܀ يا ربَّنا ارَحْمَنا، يا َربَّنا َأشِفْق َعَلينا َوارَحمَنا، يا َربََّنا اسَتِجْبَنا َوارَحمَنا، يا 
ُأمِّ  َمرَيَم  القّديَسِة  ِبَشفاَعِة  َوارَحمَنا،  ِلَنجَدِتَنا  وَهُلمَّ  َصالَتنا  َتَقبَّل  َربَّنا 

َسة. اِهللا ُسلطاَنَة الَورِديَِّة الُمَقدَّ
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قراءة من
 إنجيل يوحنا  إنجيل يوحنا  ١/ ١-١٤

 في الَبْدِء َكاَن الَكِلَمة، والَكِلَمُة َكاَن َمَع اهللا، وَكاَن الَكِلَمُة اهللا. كاَن 
َن َأيُّ  ن، وِبَغْيِرِه َما ُكوِّ الَكِلَمُة هـَذا في الَبْدِء مَع اهللا. ُكلُّ َشيٍء ِبِه ُكوِّ
َن ِبِه َكاَن َحَياة، والـَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاس، والنُّوُر في  َشيء. ُكلُّ َما ُكوِّ
ِعْنِد  ِمْن  ُمْرَسٌل  ِإْنَساٌن  َكاَن  َعَلْيه.  َتْقَو  َلْم  ْلَمُة  والظُّ َيْسَطع،  ْلَمِة  الظُّ

اهللا، ِإْسُمُه ُيوَحنَّا.

َهاَدة، ِلَيْشَهَد ِللنُّور، َفُيْؤِمَن الـَجِميُع َعلى َيِدِه.  َجاَء ُيوَحنَّا هـَذا ِللشَّ
َما َكاَن ُهَو النُّور، َبْل َجاَء َيْشَهُد ِللنُّور، َألنَّ النُّوَر الـَحقيقّي، الَّذي ُينيُر 
ِبِه  والَعاَلُم  الَكِلَمة،  َكاَن  الَعاَلِم  في  الَعاَلم.  ِإلى  آِتًيا  كاَن  ِإْنسان،  ُكلَّ 

ن، والَعاَلُم َما َعَرَفُه. ِإلى َبْيِتِه َجاء، وَأْهُل َبْيِتِه َما قِبُلوه. ُكوِّ

ا ُكلُّ الَّذيَن َقِبُلوه، َوُهُم الـُمؤِمُنوَن ِباْسِمِه، َفَقْد َأْعَطاُهم ُسْلَطاًنا  َأمَّ
َأْن َيصيُروا َأوالَد اهللا، ُهُم الَّذين، ال ِمْن َدٍم، وال ِمْن َرْغَبِة َجَسد، وال ِمْن 
َبْيَنَنا،  وَسَكَن  َجَسًدا  َصاَر  والَكِلَمُة  ُوِلُدوا.  اِهللا  ِمَن  َبْل  َرُجل،  َمشيئِة 

وَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمْجَد اْبٍن َوحيد، آٍت ِمَن اآلب، َمآلَن ِنْعَمًة وَحًقا. 

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح
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لحن (يا مسيًحا جئَت نوًرا)
َيوُم ِذْكرى الُطوباِويَّْه      ُأمِّ فادي الَعاَلِميْن

َعبَر َأْسراِر الَورِديَّْه      َهلُِّلوا يا مؤِمِنيْن
َأعِلُنوا ِسرَّ الِبشاَرْه      والِزياَرْه والميالْد

َهيَكُل الُقْدِس الَمناَرْه          ِللِعباَدْه والِجهاْد

ُم لِك، أّيُتها البتوُل الطوباويَُّة مريم، َجزيَل الفرِح اّلذي فِرحِتِه، لّما أرَسَل  ܀ ُنقدِّ
َد ِمنِك  اُهللا اآلُب ابَنُه الوحيَد إلينا ِمن أجِل خالِصنا، فَنَزَل من السماء، وَتَجسَّ
في  ِدِه  َتَجسُّ َفَرُح  ُيثِمَر  كي  معِك  وُنصّلي  إنساًنا.  وصاَر  الُقُدس،  بالروِح 
العائالِت اّلتي تبحُث عن الفرِح الزاِئِل في الملّذاِت وَمجِد هذا العاَلم. آمين.

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح

܀ أبانا اّلذي في الَسموات... ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.
الِنساء،  في  أنِت  ُمباركة  معِك  الربُّ  ِنعَمًة  ُممتلئة  يا  مريم  يا  عَليِك  الَسالُم  ܀ 
وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم يا ابنة اآلب، صّلي 

ألجِلنا نحُن الخطأة، اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.
الِنساء،  في  أنِت  ُمباركة  معِك  الربُّ  ِنعَمًة  ُممتلئة  يا  مريم  يا  عَليِك  الَسالُم  ܀ 
وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم يا أّم االبن، صّلي 

ألجِلنا نحُن الخطأة، اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.
الِنساء،  في  أنِت  ُمباركة  معِك  الربُّ  ِنعَمًة  ُممتلئة  يا  مريم  يا  عَليِك  الَسالُم  ܀ 
وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم يا عروس الّروح 

القدس، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة، اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.
܀ المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس، من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.

anteliasdiocese.com



anteliasdiocese.com

البشارةالبشارةالّسر األّول

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح

١

الفرح في عيش التواضعالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
ا. المآلُن ِنعمًة وحقًّ

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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الزيارةالزيارةالّسر الثاني

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح

٢

الفرح في محّبة القريبالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
المولوُد ِمنِك ال ِمن َدٍم، وال ِمن رغبِة َجَسٍد، وال ِمن َمشيئِة َرُجٍل.

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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المي�دالمي�دالّسر الثالث

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح

٣

الفرح في محّبة الفقر والتجّردالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
الكلمُة اّلذي صاَر َبَشًرا وَسَكَن بيننا.

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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تقدمة يسو� إلى �لله � الهيكلتقدمة يسو� إلى �لله � الهيكلالّسر الرابع

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح

٤

الفرح في عيش الطهارةالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
النوُر الحقيقيُّ اآلتي إلى العاَلم.

فيا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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ُوجود يسو� � الهيكلُوجود يسو� � الهيكلالّسر الخامس

أسر�ر
    الفرح
أسر�ر

    الفرح

٥

الفرح في عيش الطاعةالثمرة 

أبانا اّلذي في الَسموات... 
ألنَّ َلَك الُملَك والقّوَة والمجد إلى أبِد اآلبدين. آمين.

(مّرة واحدة)

الَسالُم عَليِك يا مريم يا ُممتلئة ِنعَمة
الربُّ معِك ُمباركة أنِت في الِنساء

 وُمباركة َثمرُة بطِنِك سّيدنا يسوع المسيح
االبُن الوحيُد اهللا الكائُن في حضِن اآلِب ُيخِبُر َعنُه.

يا قّديسة مريم يا والدة اهللا، صّلي ألجِلنا نحُن الخطأة،
اآلن وفي ساعة موِتنا. آمين.

(١٠ مّرات)

المجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس،
من اآلن وإلى أبِد اآلبدين، آمين.
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ص�ة الختامص�ة الختام
يا مريم، كعالَمِة خالٍص ورجاٍء، أنِت َتَتألأليَن َدوًما على َطِريِقنا، ُنوِكُل  ܀ 
مع  تألَّمِت  الصليب،  من  بالُقرِب  َمن  يا  الَمرضى،  صّحة  يا  َذواتنا  إَليِك 
إليه،  بحاجٍة  نحُن  ما  َتعِرِفين  أنِت  إيماِنِك.  في  ثابتًة  وَبقيِت  يسوع، 
فيعود  الجليل،  قانا  عرس  في  َكما  األمر،  سُتدّبريَن  بأّنك  نِثُق  ونحُن 

الفرُح والعيُد بعد وقِت الِمحنِة هٰذا.

، َكْي َنمَتِثَل لمشيئة اآلب، وَنفعَل ما يقوُله لنا  ܀ ساعدينا يا أّم الحبِّ اإللهيِّ
َيُسوع، هو اّلذي أخذ آالَمنا على عاِتِقِه وَحَمَل أوجاَعنا، ِلَيُقودنا بالصليِب 

إلى فرح القيامة.

܀ إلى حمايِتِك نلتجئ يا واِلَدَة اِهللا القّديَسة، َفال َتغَفِلي َعن ِطلباِتَنا ِعنَد 
العذراُء  أيَُّتها  المخاِطر،  جميِع  من  دائًما  ينا  َنجِّ لِكن  إليِك،  احتياِجنا 
القّديسة. لكي نستحّق  َتَضرَِّعي ألجِلنا يا واِلَدَة اِهللا  الُمباَرَكة.  المجيَدة 

مواعيد المسيح.

܀ المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإلى َأَبِد اآلِبدين. آمين.

للبابا فرنسيس
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