
مـــريـــم  وجــه المــــر�ة  الصـــافـي
اليوم الثالث

أسبوع عيد إنتقال مريم فخر األكوان
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الً 
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والّروِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

لَنا أيُّها املَِسيُح إلُهَنا، أن نتهيّأ لعيد انِتَقاِل َوالَِدتَِك الطُّوباِويَّة َمريَم، إنّها وجُه املرأة  املُحتفل: أَهِّ

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

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

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم

يا َمريُم الِبكُر فُقِت الَشمَس والَقَمرَا

وَكُلَّ نَجٍم بأفالِك السامِء َرسَى

يا أُمَّ يسوَع يا أّمي ويا أََمِيل

ال تُْهِمليني َمتَى َعنِّي الخطا َصَدَرا

يا نَجَمَة الُصبِح ِشّعي يف َمَعاِبِدنَا

َونَوِّري َعقلََنا والَسْمَع َوالبََرصَا

* * *

قارئ: ندعوِك يا مريم يا وجه املرأة الصايف، يك تكوين حارضًة معنا يف صالتنا هذه، التي نودُّ 

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

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

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

بني يديِك الطاهرتنَي لرتفعيها إىل ابِنك الحبيب ربّنا يسوع املسيح، مبا أنّك شفيَعتنا. 

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

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 رؤيا القّديس يوحّنا (١٢/ ١-٦)

أيًضا  املَِسيح املخلّص وهي متثّل  ُولَِد  نَسلَِها  ِمن  تَلُِد باآلالم،  الخاطئة  مُتثِّل حّواء  املرأُة  (صورة رؤيويَّة: 

العذراء مريم أّم املسيح، هي حّواء الجديدة، وجه املرأة الصايف. أّما التّنني فهو صورة لروما املُضطِهَدة الّتي 

تُحاول أن تبتلع املسيح والكنيسة.)

ْمس والَقَمُر تَحَت قََدَميها، وعىل رَأِسها  امء: إِمَرأٌَة ُملتَِحَفٌة ِبالشَّ ظََهرَت آيٌَة َعظيَمٌة يف السَّ

امِء آيٌَة أُْخرى تِنِّنٌي  إِكْليٌل ِمِن اثَني َعَرشَ كَوكبًا، حاِمٌل تَُرصُخ ِمن أَلَِم املَخاض. وظََهرَت يف السَّ

كَبرٌي أَشَقر لَه َسبَعُة ُرُؤوٍس وَعرشَُة قُرون، وعىل ُرُؤوِسه َسبَعُة تيجان، وَذنَبُه يَُجرُّ ثُلَث كَواكِِب 

َولََدها  إِذا َوَضَعت  تَلِد، َحتَّى  أَن  الَّتي توِشُك  أَماَم املَرأَِة  إِىل األَرض. وَوقََف  امء، فأَلْقاها  السَّ

وُخِطَف  َحديد.  ِمن  ِبَعًصا  األَُمِم  َجميَع  يَْرعى  َسوَف  الَّذي  وهو  ذَكرًا،  ابًنا  فَوَضَعِت  ابتَلََعه. 

َولَُدها إِىل َحرضَِة اللِّه إِىل َعرِشه، وَهَربَِت املَرأَُة إِىل الَربِّيَّة، َحيُث أََعدَّ اللُّه لَها َمكانًا لِتُقاَت ُهناَك 

أَلَف يَوٍم ومائَتَي يَوٍم وِستِّني.

القارئ: قراءة من البابا يوحّنا بولس الثاين (+ ٢٠٠٥)

َمْريَُم وجُه املرأِة الصايف

إنَّ وجَه عذراء النارصة يُِفيُض نُوًرا عىل املرأِة يف ذاتِها، ألنَّ الله قد وَكََل الَحَدَث 

ِد ابِنِه، إىل امرأٍة لِتَخُدَمُه ِخدَمًة ُحرًَّة فَّعالًة. إًذا، فَيُمِكُنَنا  الساِمي، َحَدَث تََجسُّ

أن نُؤكَّد أنَّ املرأة، إذا التفتَت إىل مريم، تِجُد ِفيها الرسُّ الّذي يُِتيُح لََها أن تَِعيَش 

ُق تَرَقِّيها الَحِقيقي. فعىل ضوِء مريم، تكتِشُف الَكِنيَسُة،  أُنُوثَتََها ِبَكرَاَمة، َوتَُحقِّ

يف وجِه املرأة، انعكاس جامٍل هو مبثابِة ِمرآٍة ألسمى ما يستطيع القلُب البرشيُّ 

ُة الّتي تستطيُع  أن يكتِنَز من عواطف: ِملُء عطاِء الذات النابعِ من الُحّب؛ القوَّ

أن تقاِوَم أَمرَّ األوجاع؛ األمانُة بغريِ حدوٍد والنشاط الّذي ال يَني؛ والقدرُة عىل 

َدوزَنَِة الَحْدِس املُرَهِف ِبَكلَِمِة اإلسَناِد والتشجيع.

 (أّم الفادي، عدد ٤٦)

فرتة صمت (...)
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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

* * *
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* * *

القارئ: قراءة من سفر رؤيا القّديس يوحّنا (١٢/ ١-٦)

أيًضا  املَِسيح املخلّص وهي متثّل  ُولَِد  نَسلَِها  ِمن  تَلُِد باآلالم،  الخاطئة  مُتثِّل حّواء  املرأُة  (صورة رؤيويَّة: 
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تُحاول أن تبتلع املسيح والكنيسة.)

ْمس والَقَمُر تَحَت قََدَميها، وعىل رَأِسها  امء: إِمَرأٌَة ُملتَِحَفٌة ِبالشَّ ظََهرَت آيٌَة َعظيَمٌة يف السَّ

امِء آيٌَة أُْخرى تِنِّنٌي  إِكْليٌل ِمِن اثَني َعَرشَ كَوكبًا، حاِمٌل تَُرصُخ ِمن أَلَِم املَخاض. وظََهرَت يف السَّ

كَبرٌي أَشَقر لَه َسبَعُة ُرُؤوٍس وَعرشَُة قُرون، وعىل ُرُؤوِسه َسبَعُة تيجان، وَذنَبُه يَُجرُّ ثُلَث كَواكِِب 

َولََدها  إِذا َوَضَعت  تَلِد، َحتَّى  أَن  الَّتي توِشُك  أَماَم املَرأَِة  إِىل األَرض. وَوقََف  امء، فأَلْقاها  السَّ

وُخِطَف  َحديد.  ِمن  ِبَعًصا  األَُمِم  َجميَع  يَْرعى  َسوَف  الَّذي  وهو  ذَكرًا،  ابًنا  فَوَضَعِت  ابتَلََعه. 

َولَُدها إِىل َحرضَِة اللِّه إِىل َعرِشه، وَهَربَِت املَرأَُة إِىل الَربِّيَّة، َحيُث أََعدَّ اللُّه لَها َمكانًا لِتُقاَت ُهناَك 

أَلَف يَوٍم ومائَتَي يَوٍم وِستِّني.

القارئ: قراءة من البابا يوحّنا بولس الثاين (+ ٢٠٠٥)

َمْريَُم وجُه املرأِة الصايف

إنَّ وجَه عذراء النارصة يُِفيُض نُوًرا عىل املرأِة يف ذاتِها، ألنَّ الله قد وَكََل الَحَدَث 

ِد ابِنِه، إىل امرأٍة لِتَخُدَمُه ِخدَمًة ُحرًَّة فَّعالًة. إًذا، فَيُمِكُنَنا  الساِمي، َحَدَث تََجسُّ

أن نُؤكَّد أنَّ املرأة، إذا التفتَت إىل مريم، تِجُد ِفيها الرسُّ الّذي يُِتيُح لََها أن تَِعيَش 

ُق تَرَقِّيها الَحِقيقي. فعىل ضوِء مريم، تكتِشُف الَكِنيَسُة،  أُنُوثَتََها ِبَكرَاَمة، َوتَُحقِّ

يف وجِه املرأة، انعكاس جامٍل هو مبثابِة ِمرآٍة ألسمى ما يستطيع القلُب البرشيُّ 

ُة الّتي تستطيُع  أن يكتِنَز من عواطف: ِملُء عطاِء الذات النابعِ من الُحّب؛ القوَّ

أن تقاِوَم أَمرَّ األوجاع؛ األمانُة بغريِ حدوٍد والنشاط الّذي ال يَني؛ والقدرُة عىل 

َدوزَنَِة الَحْدِس املُرَهِف ِبَكلَِمِة اإلسَناِد والتشجيع.

 (أّم الفادي، عدد ٤٦)

فرتة صمت (...)

anteliasdiocese.com ٣



صــ�ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة األّمهات

- 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

والدة الله أنِت وجُه املرأِة الصايف، صّيل ألجلنا 

نحُن الخطأة، وألجِل كلِّ األّمهات. آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

: الّسالُم عليِك يا وجه املرأِة الصايف، أنت  لنصلِّ

يا  عليِك  الّسالُم  البهّي.  الثالوث  زنبق 

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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يا أُمَّ الرّحامن / ورَحَمَة بارينا

يا بتوًال نقيًّة / وَمقِدَس فادينا

يا جنًَّة قد َحَوت / حياَة املائتينا

يا َدفََّة الَغرقى / ومينا الخائفينا

يا هيكًال زانَُه / ربُّ العالَمينا

يا وردًة زكيًَّة / بَنِرش طيِبها َحِيينا

يا زنبَقَة الغاب / وغاَب الّسائحينا

يا ِحْصَن ابِن يَىسَّ / وَملجا الواِفدينا

يا طُوًرا رفيًعا / يَعلو عىل سينا

يا قُوتًا غال / وزُُمرًُّدا مثينا

يا كرمًة َخمرُها / َرشاُب العابدينا

طلبة العذراء

إشَفِعي يف َعبيِدِك َمريَم وارَحمينا

يا لُغًة تَحتَوي / رُُموَز األقدمينا

يا َمجَد أورَشليْم / ونََرص املؤمننَي

بْح / بضوئِِك قَْد ُهِدينا يا نَجَمَة الصُّ

يا ُسلَّاًم إليها / يَعقوُب يَهِدينا

يا َعوَسَجَة ُموىس / ويا رَجا املائتينا

يا ِفرَدوًسا فاْق / َوْصَف الواِصِفينا

يا َصخرًَة ِمَنها / ماَء الَحياة ُسِقينا

يا قُبًَّة فاقَت / قُبََّة طُورسينا

يا َروَضَة الَخنَتْ / وَخيَمَة راِعينا

يا َشمًسا ِمْنها / ِضياُء الّسائرينا

يا تابوَت اإلله / وُمخَدَع بارينا

أيُّها املّسيُح اإللُه املَولُود

من ّمريم البتول بنِت داود

وِعنَد مَتاِم الزَّماِن املَحُدود

مَتَّْت ِبها كُلُّ الرّموز والُعهود

يا َمْن قد َدعاها واستقرَّ يف َحشاها

فنالَت ُمبتَغاها وزاَدت يف نَقاها

إسِرتنا تَحَت ِظلِّها املَْمُدود

وَمتِّعنا بالّنعيِم املَقصود
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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، وجُه املرأة الصايف، بشفاعة أمِّ

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