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*  يـــــا بتـوالً أمينــــة  * يـــــا مـرآة  حنونــــة  

يــا بتـوالً 



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

الجامعة: آمني.

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

لَنا ِبَصلَواتَِها أن نَْنَعَم َمَعَها َعْن مَيِيَنَك، يف َمِجيِئَك الثَّايِن، َونَرفََع املَْجَد  الشدائد. أَهِّ

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

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم
أنِت الشفيُع األكرَُم عنَد ابنِك يا مريُم

ُحزِت مقاًما يف الَسام فوَق الخالئِق قَد َسام
َوبَلغِت يف التقديِس ما عنُه الخالئق تُحِجُم

* * *
جربيُل واىف النارصة ِببشارٍة لِك بَاهرة

قاَل افرحي يا طاهرة ولك الَهناُء األعظَُم

* * *
ربُّ املالئِك والبَْرش يُهديِك مجًدا ُمفتَخر

إنَّ املسيَح املُنتظر من ِجسِمِك يَتََجّسُم

* * *

قارئ: ندعوِك يا مريم أنِت الشفيعة يف الشدائد ، يك تكوين حارضًة معنا يف صالتنا هذه، التي 

نوّد عربها أن نكرّم ذكرك املقّدس طالبني منك أن تقودينا يف الطّريق نحو ابنك الحبيب 

ربّنا ومخلّصنا يسوع املسيح. نوّد يف هذه الّصالة أن نحمل إليك يا مريم، بالدنا وكّل 

عائالتنا، كام ونحمل إليك ظروف حياتنا كلّها وحياة جميع أبناء الله، ونضعها كلّها 

بني يديك الطاهرتني لرتفعيها إىل ابنك الحبيب ربّنا يسوع املسيح، مبا أنّك شفيعتنا. 

فنمّجد معك الثّالوث األقدس اآلب واالبن والّروح القدس من اآلن وإىل 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 أشعيا (٧/ ١٠-١٥)

املسيح  عن  تحيك  املسيحانيّة،  أشعيا  النبّي  نصوص  أعظم  من  هي  معنا"  الله  الـ"عاّمنوئيل  (نبوءة 

املخلِّص املوعود منذ البدء، وترمز إىل العذراء مريم القّديسة، الّتي منها ُولِد املسيح الّذي يخلّص شعبه 

من خطاياهم، واستحّقت بذلك أن تكون الشفيعة لدى ابنها مثرة أحشائها)

ا  ا يف الُعْمِق وإِمَّ عاَد الرَّبُّ فَكلََّم آحاَز قائِالً: "َسْل لَِنفِسَك آيًة ِمن ِعنِد الرَّبِّ إِلِهَك، َسلْها إِمَّ

يف الَعالَء ِمن فَوُق". فقاَل آحاز:"ال أَسأَُل وال أَُجرُِّب الرَّّب". فقاَل أََشْعيا: "إِسَمعوا يا بَيَت داُود. 

يِّد نَْفُسه آيًَة: ها  أَقليٌل ِعنَدكم أَن تُسِئموا النَّاَس حتَّى تُسِئموا إِلهي أَيًضا؟  فلِذلك يُؤتيُكُم السَّ

نوئيل. يَأكُُل لَبًَنا َحليبًا وَعَسًال إِىل أَن يَعرَِف أَن  ِبيََّة تَحِمُل فتَلُِد ابًنا وتَْدعو اسَمُه ِعامَّ إِنَّ الصَّ

َّ ويَْختاَر الَخري. يَرُذَل الرشَّ

القارئ: قراءة من القّديس برنردوس (+ ١١٥٣)

ِذكُر َمريََم يف الّشدائد

هِر وَجزرِِه، ال تَسريُوا عىل ٱلياِبَسة،  أنتُم يا من تُدرِكُوَن أنَُّكم، يف مدِّ هذا الدَّ
قُوا إىل ٰهِذِه ٱلنَّجَمِة حتّى ال  بَْل تَسبَُحوَن يف بَحٍر بنَي الَعواِصِف وٱلزَّواِبعِ، حدِّ

تَهلُِكوا.
ٱلنَّجَمِة  فٱلتَِفتُوا إىل  ٱملَِحن،  َصَدَمتُْكم  أو  ٱلتَّجارِب،  ِرياُح  َعلَيُكْم  ثارَْت  إِْن 
أَِو  البُْخِل  أَِو  ٱلَغيِظ  أَمواَج  ٱلَقلَِقة  بسفيَنِتُكْم  أَحاقَْت  وإْن  َمْريَم.  وٱدُعوا 

ْهَوة، فٱرفَُعوا النَّظََر إىل َمْريَم. الشَّ
وإْن َرزَحتُم تَْحَت أَثقاِل ٱإلثِْم، وأَثَخَنْت نَْفَسُكْم ِجرَاُحُه ٱملُِشيَنة، وَهلَْعتُْم ِمْن 
ٍة ِمَن ٱلُحزِن وٱليَأِس، فاذْكُُروا  يُنونَة، وأََخَذت ُروُحُكْم تَُغوُص يف لُجَّ ُشؤِم ٱلدَّ

َمْريَم.
ِذكرَُها  يَْربََحنَّ  َمْريََم وٱدُعوها، وال  ُعوُدوا إىل  دائِد،  ٱملََخاِطِر وٱلَحرْيَِة وٱلشَّ يف 
تَتََمثَّلُوا ِبها.  ِشفاَهُكْم وال قُلوبَُكم، كَيْال تُخِطئَُكْم َشفاَعتُها، وال تَْنَسوا أن 
أو  تَيْأَُسوا،  فَلَْن  ِبَها،  ٱستََغثتُْم  أَِو  تَِضيُعوا،  فَلَْن  أَثَرََها،  ٱقتََفيْتُْم  أَنتُْم  وإْن 
لتُُموها، فَلَْن تَِضلُّوا. فَِبَعونَِها ال َخوَف َعلَيُكم، وتَْحَت ِحاميَِتَها ال َخطََر  تَأَمَّ

َعلَيُكم. ويف إثرَِها لَْن يُدرِكَُكْم ٱلَعياء.
الم. وإْن هَي رَِضيَْت َعْنُكْم، بَلَغتُْم ِمينآَء السَّ

فرتة صمت (...)

anteliasdiocese.com ٢



مزمور القراءات
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* * *
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صــ�ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة كّل الفقراء واملتألّمني

- 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

صّيل  الشدائد،  يف  الشفيعُة  أنت  الله،  والدة 

الفقراِء  كُلِّ  وألجِل  الخطأة،  نحُن  ألجلنا 

واملتألِّمني.   آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

: الّسالُم عليِك أيّتها الشفيعة يف الشدائد،  لنصلِّ

أنت زنبق الثالوث البهّي. الّسالُم عليِك يا 

يا وردًة  الّسالُم عليِك  النقّي.  صورَة بهائِه 

الزيكّ.  الساموات  عطر  بها  انتَرش  زكيًَّة 

السالم عليِك يا بتُوًال ال شبيَه لها. يا من 

ويتغّذى  منها  يُولَد  أن  املجِد  ملُك  شاَء 

ِبلَبَنها. أحِيي نُُفوَسنا يا أمَّ الحياة واسكبي 

كلَّ  مملوءًة  بتوًال  يا  النَِّعم،  سوابَغ  علينا 

نعمة. آمني.
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أنِصــــْت إلينــا يـــا ربّنــا يسوَع املسيــح  

إستجـــب لنـــا يـــــا ربّنــا يسوَع املسيح 

إرحمنــــــــا أيهــا اآلب الّسمــاوي الله 

إرحمنــــــــا يـا ٱبـن الله ُمخلــَِّص العالـم 

إرحمنــــــــا أيّهــا الــروح القدس الله 

إرحمنــــــــا أيّها الثالوث القدوس اإلله الواحـد 

 

يـــــا قديسـة مريــــم 

يـــــا والـدة الله 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا عـذرا العـــذارى 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا أم سيدنا يسوع املسيح 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا أم النعمـة اإللهيــة 

ا طاهــــرة  يـــــا أمًّ

ا عفيفـــــة  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا غيـر مدنسـة  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا بغيـر عيــب  يـــــا أمًّ

ا حبيبـــــة   يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا

ا  عجيبــــة  يـــــا أمًّ

يـــــا أم الخالــــــق

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا أم املخلــــّـص 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً حكيمــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً مكرّمـــة 

يـــــا بتـوالً ممدوحة 

يـــــا بتـوالً قــــادرة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً حنونــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً أمينــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا مـرآة العــــدل 

يـــــا كرّيس الحكمـــة 

يـــــا سبــب رسورنــا 

تّرضعي ألجلنـــا ـا  يـــــا إنــاًء روحيـّـً

ترضّعي ألجلنـــا يـــــا إنــاًء ُمكرًّما 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا إنـاء العبادة الجليلـة 

يـــــا وردة ّرسيــــة 

يـــــا أرزة لبنـــــان 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بـــــرج  داود 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بـرَج العــــاج 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بيـت الذهــــب 

يـــــا تابوَت العهـــــد 

يـــــا بــاب السمـــاء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا نجمة الصبــــح 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا شفاء املرضـــى 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا ملجـا الخطــــأة 

يـــــا معزية الحـزانــى 

يـــــا معونة النصـــارى 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة املالئكـة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة اآلبــاء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة األنبيـاء 

طلبة العذراء
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يـــــا سلطانــة الرسـل 

يـــــا سلطانــة الشهـداء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة املعرتفني 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة الـعذارى 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانة جميع القّديسني 

يا سلطانة الساموات واألرض

يــــا سلطانة الوردية املقدسـة 

ترضّعي ألجلنـــا يــــا سلطانة حبل بها بال دنس  

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانــة اإلنتقــال 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانــة الســـالم 

 

أنصــت   إلينـــــا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

إستجـــب   لنــــا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

أرحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

كريياليسون كريستياليسون كريياليسون
كريياليسون كريستياليسون كريياليسون

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، الشفيعة يف الشدائد، بشفاعة أمِّ

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