
أسر�ر المجدأسر�ر المجد
يسيروَن  َنحَوها  اّلتي  الُنهَيوّية،  الغايِة  رجاَء  المؤمنيَن  عنَد  المجِد  أسراُر  "ُتَغّذي 
إلى  يدفَعُهم  َأْن  إّال  يمكُن  ال  وهذا  التاريخ.  خالَل  يسيُر  اّلذي  اِهللا  شعِب  كأعضاِء 

الشهادِة بشجاعٍة لتلَك "الُبشرى الَفِرَحة" اّلتي ُتعطي َمعًنى ِلُوجودهم".
(ورديّة مريم العذراء، عدد ٢٣).

܀ 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
٢٠/ ١٦-٣١  إنجيل يوحنا  إنجيل يوحنا 

"َيا  َأي  "َرابُّوِني!"،  ِبالِعْبِريَّة:  َلُه  وَقاَلْت  َفالَتَفَتْت  "َمْرَيم!".  َيُسوع:  َلَها  َقاَل 
ُمَعلِّم!". َقاَل َلَها َيُسوع: "ال ُتْمِسِكي ِبي َألنِّي َلْم َأْصَعْد َبْعُد ِإلى اآلب، َبِل اْذَهِبي 
ِإلى ِإْخَوِتي وُقوِلي َلُهم: "ِإنِّي َصاِعٌد ِإلى َأِبي وَأِبيُكم، ِإلـِهي وِإلـِهُكم". َفَجاَءْت 

ُر التَّالِميذ: "َلَقْد َرَأْيُت الرَّّب!"، وَأْخَبَرْتُهم ِبَما َقاَل َلَها.  ُة ُتَبشِّ َمْرَيُم الـَمْجَدِليَّ

وفي َمَساِء ذِلَك الَيوم، َيْوِم اَألَحد، َكاَن التَّالِميُذ ُمْجَتِمِعين، واَألْبَواُب ُمْغَلَقٌة 
َلُكم!".  الُم  "َألسَّ َلُهم:  الَوَسِط وَقاَل  َيُسوُع وَوَقَف في  َفَجاَء  الَيُهود،  ِمَن  َخوًفا 

َقاَل هـَذا وَأَراُهم َيَدْيِه وَجْنَبُه.

الُم َلُكم! َكَما َأْرَسَلِني  َفَفِرَح التَّالِميُذ ِحيَن َرَأوا الرَّّب. َفَقاَل َلُهم َثاِنَيًة: "َألسَّ
الرُّوَح  "ُخُذوا  َلُهم:  وَقاَل  ِفيِهم  وَنَفَخ  هـَذا  َقاَل  َأْيًضا".  َأَنا  ُأْرِسُلُكم  اآلب، 
الُقُدس. َمْن َغَفْرُتم َخَطاَياُهم ُغِفَرْت َلُهم، وَمْن َأْمَسْكُتم َخَطاَياُهم ُأْمِسَكْت 

َعَلْيِهم".

أسر�ر
    المجد
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َجاَء  ِحيَن  َمَعُهم  َيُكْن  َفَلْم  ْوَأم،  ِبالتَّ ُب  الـُمَلقَّ َعَشر،  االْثَني  َأَحُد  ُتوَما،  ا  َأمَّ
َيُسوع. َفَقاَل َلُه التَّالِميُذ اآلَخُرون: "َلَقْد َرَأْيَنا الرَّّب!". َفَقاَل َلُهم: "َما َلْم َأَر َأَثَر 
الـَمساِميِر في َيَدْيه، وَأَضْع ِإْصَبِعي في َمْوِضِع الـَمَساِمير، وَأَضْع َيِدي في 

َجْنِبِه، َلْن ُأْؤِمن!".

وَبْعَد َثَماِنَيِة َأيَّام، َكاَن َتالِميُذ َيُسوَع َثاِنَيًة في الَبْيت، وُتوَما َمَعُهم. َجاَء 
َقاَل  ُثمَّ  َلُكم!".  الُم  "َألسَّ وَقال:  الَوَسِط  في  َفَوَقَف  ُمْغَلَقة،  واَألْبَواُب  َيُسوع، 
. وَهاِت َيَدَك، وَضْعَها في َجْنِبي. وال  ِلُتوَما: "َهاِت ِإْصَبَعَك ِإلى ُهَنا، وٱْنُظْر َيَديَّ
َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن َبْل ُكْن ُمْؤِمًنا!". َأَجاَب ُتوَما وَقاَل َلُه: "َربِّي وِإلـِهي!". َقاَل َلُه 

َيُسوع: "َألنََّك َرَأْيَتِني آَمْنت؟ ُطوَبى ِلَمْن َلْم َيَروا وآَمُنوا!".

الِكَتاب.  ْن في هـَذا  ُتَدوَّ َلْم  َكِثيَرًة  ُأْخَرى  آَياٍت  َتالِميِذِه  َأَماَم  َيُسوُع  وَصَنَع 
َنْت هـِذِه ِلَكي ُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو الـَمِسيُح ٱْبُن ٱهللا، وِلَكي َتُكوَن  وِإنََّما ُدوِّ

َلُكم، ِإَذا آَمْنُتم، الـَحَياُة ِباْسِمِه.



أسر�ر
    المجد
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"َيا  َأي  "َرابُّوِني!"،  ِبالِعْبِريَّة:  َلُه  وَقاَلْت  َفالَتَفَتْت  "َمْرَيم!".  َيُسوع:  َلَها  َقاَل 
ُمَعلِّم!". َقاَل َلَها َيُسوع: "ال ُتْمِسِكي ِبي َألنِّي َلْم َأْصَعْد َبْعُد ِإلى اآلب، َبِل اْذَهِبي 
ِإلى ِإْخَوِتي وُقوِلي َلُهم: "ِإنِّي َصاِعٌد ِإلى َأِبي وَأِبيُكم، ِإلـِهي وِإلـِهُكم". َفَجاَءْت 

ُر التَّالِميذ: "َلَقْد َرَأْيُت الرَّّب!"، وَأْخَبَرْتُهم ِبَما َقاَل َلَها.  ُة ُتَبشِّ َمْرَيُم الـَمْجَدِليَّ

وفي َمَساِء ذِلَك الَيوم، َيْوِم اَألَحد، َكاَن التَّالِميُذ ُمْجَتِمِعين، واَألْبَواُب ُمْغَلَقٌة 
َلُكم!".  الُم  "َألسَّ َلُهم:  الَوَسِط وَقاَل  َيُسوُع وَوَقَف في  َفَجاَء  الَيُهود،  ِمَن  َخوًفا 

َقاَل هـَذا وَأَراُهم َيَدْيِه وَجْنَبُه.

الُم َلُكم! َكَما َأْرَسَلِني  َفَفِرَح التَّالِميُذ ِحيَن َرَأوا الرَّّب. َفَقاَل َلُهم َثاِنَيًة: "َألسَّ
الرُّوَح  "ُخُذوا  َلُهم:  وَقاَل  ِفيِهم  وَنَفَخ  هـَذا  َقاَل  َأْيًضا".  َأَنا  ُأْرِسُلُكم  اآلب، 
الُقُدس. َمْن َغَفْرُتم َخَطاَياُهم ُغِفَرْت َلُهم، وَمْن َأْمَسْكُتم َخَطاَياُهم ُأْمِسَكْت 

َعَلْيِهم".

َجاَء  ِحيَن  َمَعُهم  َيُكْن  َفَلْم  ْوَأم،  ِبالتَّ ُب  الـُمَلقَّ َعَشر،  االْثَني  َأَحُد  ُتوَما،  ا  َأمَّ
َيُسوع. َفَقاَل َلُه التَّالِميُذ اآلَخُرون: "َلَقْد َرَأْيَنا الرَّّب!". َفَقاَل َلُهم: "َما َلْم َأَر َأَثَر 
الـَمساِميِر في َيَدْيه، وَأَضْع ِإْصَبِعي في َمْوِضِع الـَمَساِمير، وَأَضْع َيِدي في 

َجْنِبِه، َلْن ُأْؤِمن!".

وَبْعَد َثَماِنَيِة َأيَّام، َكاَن َتالِميُذ َيُسوَع َثاِنَيًة في الَبْيت، وُتوَما َمَعُهم. َجاَء 
َقاَل  ُثمَّ  َلُكم!".  الُم  "َألسَّ وَقال:  الَوَسِط  في  َفَوَقَف  ُمْغَلَقة،  واَألْبَواُب  َيُسوع، 
. وَهاِت َيَدَك، وَضْعَها في َجْنِبي. وال  ِلُتوَما: "َهاِت ِإْصَبَعَك ِإلى ُهَنا، وٱْنُظْر َيَديَّ
َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن َبْل ُكْن ُمْؤِمًنا!". َأَجاَب ُتوَما وَقاَل َلُه: "َربِّي وِإلـِهي!". َقاَل َلُه 

َيُسوع: "َألنََّك َرَأْيَتِني آَمْنت؟ ُطوَبى ِلَمْن َلْم َيَروا وآَمُنوا!".

الِكَتاب.  ْن في هـَذا  ُتَدوَّ َلْم  َكِثيَرًة  ُأْخَرى  آَياٍت  َتالِميِذِه  َأَماَم  َيُسوُع  وَصَنَع 
َنْت هـِذِه ِلَكي ُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو الـَمِسيُح ٱْبُن ٱهللا، وِلَكي َتُكوَن  وِإنََّما ُدوِّ

َلُكم، ِإَذا آَمْنُتم، الـَحَياُة ِباْسِمِه.



لحن (يا مسيًحا جئَت نوًرا)
َيـوُم ِذْكرى الُطوباِويَّْه         ُأمِّ فادي الَعـاَلِميـْن 
َعبـَر َأْسـراِر الـَورِديَّْه         َهلُِّلـوا يـا مؤِمِنيـْن 
َأعـِلُنـوا سـرَّ الِقياَمْه        والُصُعوِد، الَعـنَصَرْه
االنِتقـاِل ِبالَســالَمه         ُثـمَّ َمـْجـٍد ال ُيـَرى

دِتِه، لّما قاَم  ُم لِك، أّيُتها البتوُل الطوباويَُّة مريم، َجزيَل الَمجِد اّلذي َتَمجَّ ܀ ُنقدِّ
يسوُع في الَيوِم الثاِلث، وَصِعَد إلى السماء، وَجَلَس َعن َيميِن اِهللا اآلب، َوهَو 
اّلذي سيأتي بَمجٍد عظيٍم ِلَيديَن األحياَء واألموات. وُنَصّلي َمَعِك َكي ُيثِمَر ِسرُّ 
بأماَنِتها  َدوًما  َدُه  ُتَمجِّ حّتى  الُملَتِزَمِة  المسيحّيِة  العائالِت  في  قياَمِتِه 

وأعماِلها الصاِلَحة. آمين.

أسر�ر
    المجد

أسر�ر
    المجد

܀ 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.
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القيامةالقيامةالّسر األّول
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١

عيش اإليمان بالقائم من بين األمواتالثمرة 

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
القاِئُم ِمن َبيِن األموات.

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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الّسر الثاني
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٢

عيش الرجاء بالقائم من بين األمواتالثمرة 

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
الذاِهُب ِلُيِعدَّ َلنا َمكاًنا.

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.

ص�ود يسو� إلى السماءص�ود يسو� إلى السماء
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الّسر الثالث
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٣

العيش في مواهب الروح القدسالثمرة 

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
وَس في َتالميِذه. اّلذي َنَفَخ ُروَحُه الُقدُّ

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.

حلول الّروح القدس � العنصرةحلول الّروح القدس � العنصرة

anteliasdiocese.com



الّسر الرابع

أسر�ر
    المجد

أسر�ر
    المجد

٤

: تكريم العذراءالثمرة 

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
اّلذي عاَد وَأَخَذِك إَليه.

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.

انتقال العذر�ء مريمانتقال العذر�ء مريم
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الّسر الخامس

أسر�ر
    المجد

أسر�ر
    المجد

٥

العيش في ثبات اإليمان حّتى األخيرالثمرة 

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
َجِك بإكليٍل ِمن إثني َعَشَر كوَكًبا. اّلذي َتوَّ

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.

تكليل العذر�ء مريمتكليل العذر�ء مريم
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ص�ة الختامص�ة الختام
܀ يا مريم، كعالَمِة خالٍص ورجاٍء، أنِت َتَتأللئيَن َ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 
َكْي   ، اإللهيِّ الحبِّ  أّم  يا  ساعدينا  هذا.  الِمحنِة  وقِت  بعد  والعيُد  الفرُح 
آالَمنا  أخذ  اّلذي  َيُسوع، هو  لنا  يقوُله  ما  وَنفعَل  اآلب،  لمشيئة  َنمَتِثَل 

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

anteliasdiocese.com


