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األحد الرابع من زمن العنصرة
�سوع ي�تهج با�روح

١٠ 
دد

لع
ا

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِه،  برَحَمِت الصليِب  إىل  تنازََل  الّذي  الصالُِح  ُد  السيِّ أَيُّها 

عن  اٍم  أيّ ثالثَة  الَقِرب  يف  وُضِبَط  ِه،  بإرادَتِ اآلالِم  ِمَن  َم  وتََقدَّ

ِه املَِجيَدة، ُحلَّ يا ربُّ  ِت وَد املَوِت بقياَم يُ ِجنِس البََرش، وََحلَّ قُ

نُورَِك  ِة  َجنَّ ناِء  أَب ِمن  الَفساد، واجَعلِني  َعَدِم  حني بوشاِح  الخطيئة، ووشِّ قيوِد  نَفيس من 

هّي، فأرفَع إليَك املَجَد َمع القديسني الّذين أحييَت بقياَمِتَك، ِمَن اآلَن وإىل األبد. البَ

(من صالة صباح األحد، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل وال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أذكُ فَ لِبي إىل الكالِم السيِّئ  يَل قَ مَيِ

ِخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقًّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

١

ترتيلة األحد
َها املَسيح! َك أيُّ يْ ِمئَت نَفِيس إلَ ظَ

ُد؟ َمتى آيت وأحُرضُ أَماَمَك يا َسيِّ

܀܀܀

ا إىل خالِصَك (٢) ܀ ذابَْت نَفيس َشوقً

܀ إىل َمن نَذهب وِعنَدَك كَالَُم الحياِة األبديَّة.

وُس الله. ا أنََّك قُدُّ َن ا ِبَك، وَعرفْ ܀ نَحُن آمّن

المزمور ١٢
ُم  َكلِّ يُ لُّ اْمرٍِئ  فيَّ قِد انَقرَض واألَمنَي ِمن بَني آدََم قد زال ܀ كُ ، فإِنَّ الصَّ ܀ َخلِّْص يا رَبُّ

فاِه  أِصل الرَّبُّ َجميَع الشِّ ْستَ يَ تَكلَمون ܀ لِ ُق وقُلوٍب تَزدَوُِج يَ َملَّ ه ِبالباِطل وِبِشفاٍه تَتَ صاِحبَ

نتَِرص ِشفاُهنا َمعنا فَمن  ِتنا نَ ِسَن م ܀ وَمن قالوا: "بأَل اِطَق ِبالَكالِم املَُفخَّ َملِّقة واللِّساَن النَّ املُتَ

ِعُم  الرَّّب وأُن يَقوُل  أَقوُم اآلَن،  ܀  ّهِد املَساكني  البائِسنَي وتََن اْْغِتصاِب  أَْجِل  ܀ ِمن  يَسودُنا؟" 

ٌة َمْصهورٌة يف بوتََقٍة ِمن تُراب  يه يَتوقون ܀ أَقواُِل الرَّبِّ أَقواٌل طاِهرة ِفضَّ ِبالخالِص عىل َمن إِلَ

نا ولألبِد ِمن هذا الجيِل تَْحمينا ܀ إن األَرشاَر يف  ُصفيت َسبَع مرَات ܀ أَنَت يا رَبُّ تَحَفظُ

فاقَم  املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  ٍة يَطوفون يف حنِي رَذالُة بَني آدََم تَتَ لِّ ناِحيَ كُ

وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١١/٢-١٦)

الله  ِه  ِب َعَم  أَنْ َما  ْعرَِف  نَ َحتَّى  الله،  ِمَن  الَّذي  الُروَح  ِل  بَ الَعالَم،  ُروَح  أُْخْذ  نَ ْم  لَ "نَْحُن 

َمَواِهب."  ِمْن  ا  َن يْ َعلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١٠/ ٢١-٢٤) 

َواألَرْض،  الَساَمِء  رَبَّ  أَبَِت،  ا  يَ َك،  لَ «أَْعَرتُِف  َقال:  فَ الُقُدس،  الُروِح  ِب يَُسوُع  َهَج  تَ إِبْ

َها اآلب،  أَيُّ َعم،  نَ َفال.  لِألَطْ َهرْتَها  َوأَظْ َوالُفَهاَمء،  الُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هِذِه  َت  أَْخَفيْ ألَنََّك 

إِالَّ  ُن  ُهَو االبْ َمْن  ْعرُِف  يَ أََحٍد  ِمْن  اَم  فَ لَّ َيشء،  أيَب كُ َمِني  َسلَّ َقْد  لَ ارْتََضيْت.  ألَنََّك هكَذا 

َفَت إِىل تَالِميِذِه،  ُه». ثُمَّ التَ ِهرَُه لَ ُن أَْن يُظْ اآلب، وَال َمْن ُهَو اآلُب إِالَّ االبْن، َوَمْن يُريُد االبْ

إِنَّ  ُكم:  لَ وُل  أَقُ إيِنِّ  فَ ُرون!  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  ُر  تَْنظُ ِتي  الَّ ُعيوِن  لْ لِ «طُوىَب  ِفرَاد:  انْ َعىل  ُهم  لَ اَل  وقَ

َما  ْسَمُعوا  يَ َوأَْن  َروا،  يَ ْم  لَ فَ ُرون،  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  َروا  يَ أَْن  أَراُدوا  يَن  ِثريِ كَ ا  وكً َوُملُ ِبياَء  أَنْ

ْسَمُعوا». يَ ْم  لَ فَ تَْسَمُعون، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

ُه ِيِجُد َسالًما  تُوق املؤمن إىل أن يرى الرّب وجًها لوجٍه فيبتهج قلبه بهذا اللقاء، علّ م يَ ܀ كَ

اه مشاكل الحياة ومصاعبها! إّال أّن الُفرصة ُمتاحة لُه يف كّل وقٍت ألن يعيش  أفقدته إيّ

ا مع الرّب، فهو الحارض يف الكنيسة من خالل األرسار والكتاب املقّدس. لقاًء فعليًّ

܀ فيام أعيش اليوم يف عامٍل ُمضطرٍب مفتقٍد للسالم، فألفتح قلبي للقاء الرّب فهو آٍت 

يف كّل وقت ملالقايت... هو الّذي من التقاه وجد فيه نبع السالم ومقّر الراحة واالطمئنان، 

تُم  ُر َما أَنْ ِتي تَْنظُ ُعيوِن الَّ لْ فعاش الطوىب التّي تكلّم عنها الرّب يف إنجيله فقال: "طُوىَب لِ

ُرون!" تَْنظُ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

أَعَضِد  نَفُعه.  يَ ما  مّنا  كُالًّ  فامَنْح  َنا،  َحياتِ تَدِبرَي  ُل  نُوكِ يَك  إِلَ املَجد،  ُك  َملِ املَِسيُح  أَيُّها 

يَمَك  نُهْم تَعلِ قِّ ِتَك. رَبِّ األطفاَل َولَ اَن ِبِحفِظ ِعنايَ ْف الُشبّ َك الُعظَمى. َعفِّ ُقوَّتِ وَخ ِب الُشيُ

َوُروِحَك الُقدُّس، اآلن  يَك  أَِب َك املَجُد مَع  َولَ ّل واحٍد ِبصليِبَك الظاِفر.  اإللهّي. واخِتْم كُ

وإىل األبد.                             

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا مارون)

ترتيلة الختام
َحنانََك يا ربَّ األكواِن إليَك رَفَعُت صاليت،

ايِت. ِباإلمياِن يَُرشُِّف معَنى حيَ ا فَ أنا إن أْحيَ

܀܀܀

داَءَك يا َريّب، يَُجلِجُل يف أعاَمقي، َسِمعُت نِ

الَخفاِق. َغِم  الَن َمَع  لِبي  قَ يَتجاَوُب يف  َصًدى 

فَِرسُت ِبَهدِيَك يف َدريِب ويب ظَأمُ املُشتاِق،

أُمِنيايِت. ِه  ِب أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀܀܀

اَم يل ِسواَك ُمِجيٌب ندايئ، إلهَي إن أَدُعو فَ

وحنَي أَنوُء بأثقايل فَيل ِبرِضاَك َعزايئ.

ّل رَجايئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي ومآيل إليَك وفيَك نجايت. فَ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِه،  برَحَمِت الصليِب  إىل  تنازََل  الّذي  الصالُِح  ُد  السيِّ أَيُّها 

عن  اٍم  أيّ ثالثَة  الَقِرب  يف  وُضِبَط  ِه،  بإرادَتِ اآلالِم  ِمَن  َم  وتََقدَّ

ِه املَِجيَدة، ُحلَّ يا ربُّ  ِت وَد املَوِت بقياَم يُ ِجنِس البََرش، وََحلَّ قُ

نُورَِك  ِة  َجنَّ ناِء  أَب ِمن  الَفساد، واجَعلِني  َعَدِم  حني بوشاِح  الخطيئة، ووشِّ قيوِد  نَفيس من 

هّي، فأرفَع إليَك املَجَد َمع القديسني الّذين أحييَت بقياَمِتَك، ِمَن اآلَن وإىل األبد. البَ

(من صالة صباح األحد، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل وال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أذكُ فَ لِبي إىل الكالِم السيِّئ  يَل قَ مَيِ

ِخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقًّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٢األحد الرابع من زمن العنصرة: يسوع يبتهج بالروح

ترتيلة األحد
َها املَسيح! َك أيُّ يْ ِمئَت نَفِيس إلَ ظَ

ُد؟ َمتى آيت وأحُرضُ أَماَمَك يا َسيِّ

܀܀܀

ا إىل خالِصَك (٢) ܀ ذابَْت نَفيس َشوقً

܀ إىل َمن نَذهب وِعنَدَك كَالَُم الحياِة األبديَّة.

وُس الله. ا أنََّك قُدُّ َن ا ِبَك، وَعرفْ ܀ نَحُن آمّن

المزمور ١٢
ُم  َكلِّ يُ لُّ اْمرٍِئ  فيَّ قِد انَقرَض واألَمنَي ِمن بَني آدََم قد زال ܀ كُ ، فإِنَّ الصَّ ܀ َخلِّْص يا رَبُّ

فاِه  أِصل الرَّبُّ َجميَع الشِّ ْستَ يَ تَكلَمون ܀ لِ ُق وقُلوٍب تَزدَوُِج يَ َملَّ ه ِبالباِطل وِبِشفاٍه تَتَ صاِحبَ

نتَِرص ِشفاُهنا َمعنا فَمن  ِتنا نَ ِسَن م ܀ وَمن قالوا: "بأَل اِطَق ِبالَكالِم املَُفخَّ َملِّقة واللِّساَن النَّ املُتَ

ِعُم  الرَّّب وأُن يَقوُل  أَقوُم اآلَن،  ܀  ّهِد املَساكني  البائِسنَي وتََن اْْغِتصاِب  أَْجِل  ܀ ِمن  يَسودُنا؟" 

ٌة َمْصهورٌة يف بوتََقٍة ِمن تُراب  يه يَتوقون ܀ أَقواُِل الرَّبِّ أَقواٌل طاِهرة ِفضَّ ِبالخالِص عىل َمن إِلَ

نا ولألبِد ِمن هذا الجيِل تَْحمينا ܀ إن األَرشاَر يف  ُصفيت َسبَع مرَات ܀ أَنَت يا رَبُّ تَحَفظُ

فاقَم  املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  ٍة يَطوفون يف حنِي رَذالُة بَني آدََم تَتَ لِّ ناِحيَ كُ

وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١١/٢-١٦)

الله  ِه  ِب َعَم  أَنْ َما  ْعرَِف  نَ َحتَّى  الله،  ِمَن  الَّذي  الُروَح  ِل  بَ الَعالَم،  ُروَح  أُْخْذ  نَ ْم  لَ "نَْحُن 

َمَواِهب."  ِمْن  ا  َن يْ َعلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١٠/ ٢١-٢٤) 

َواألَرْض،  الَساَمِء  رَبَّ  أَبَِت،  ا  يَ َك،  لَ «أَْعَرتُِف  َقال:  فَ الُقُدس،  الُروِح  ِب يَُسوُع  َهَج  تَ إِبْ

َها اآلب،  أَيُّ َعم،  نَ َفال.  لِألَطْ َهرْتَها  َوأَظْ َوالُفَهاَمء،  الُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هِذِه  َت  أَْخَفيْ ألَنََّك 

إِالَّ  ُن  ُهَو االبْ َمْن  ْعرُِف  يَ أََحٍد  ِمْن  اَم  فَ لَّ َيشء،  أيَب كُ َمِني  َسلَّ َقْد  لَ ارْتََضيْت.  ألَنََّك هكَذا 

َفَت إِىل تَالِميِذِه،  ُه». ثُمَّ التَ ِهرَُه لَ ُن أَْن يُظْ اآلب، وَال َمْن ُهَو اآلُب إِالَّ االبْن، َوَمْن يُريُد االبْ

إِنَّ  ُكم:  لَ وُل  أَقُ إيِنِّ  فَ ُرون!  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  ُر  تَْنظُ ِتي  الَّ ُعيوِن  لْ لِ «طُوىَب  ِفرَاد:  انْ َعىل  ُهم  لَ اَل  وقَ

َما  ْسَمُعوا  يَ َوأَْن  َروا،  يَ ْم  لَ فَ ُرون،  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  َروا  يَ أَْن  أَراُدوا  يَن  ِثريِ كَ ا  وكً َوُملُ ِبياَء  أَنْ

ْسَمُعوا». يَ ْم  لَ فَ تَْسَمُعون، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

ُه ِيِجُد َسالًما  تُوق املؤمن إىل أن يرى الرّب وجًها لوجٍه فيبتهج قلبه بهذا اللقاء، علّ م يَ ܀ كَ

اه مشاكل الحياة ومصاعبها! إّال أّن الُفرصة ُمتاحة لُه يف كّل وقٍت ألن يعيش  أفقدته إيّ

ا مع الرّب، فهو الحارض يف الكنيسة من خالل األرسار والكتاب املقّدس. لقاًء فعليًّ

܀ فيام أعيش اليوم يف عامٍل ُمضطرٍب مفتقٍد للسالم، فألفتح قلبي للقاء الرّب فهو آٍت 

يف كّل وقت ملالقايت... هو الّذي من التقاه وجد فيه نبع السالم ومقّر الراحة واالطمئنان، 

تُم  ُر َما أَنْ ِتي تَْنظُ ُعيوِن الَّ لْ فعاش الطوىب التّي تكلّم عنها الرّب يف إنجيله فقال: "طُوىَب لِ

ُرون!" تَْنظُ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

أَعَضِد  نَفُعه.  يَ ما  مّنا  كُالًّ  فامَنْح  َنا،  َحياتِ تَدِبرَي  ُل  نُوكِ يَك  إِلَ املَجد،  ُك  َملِ املَِسيُح  أَيُّها 

يَمَك  نُهْم تَعلِ قِّ ِتَك. رَبِّ األطفاَل َولَ اَن ِبِحفِظ ِعنايَ ْف الُشبّ َك الُعظَمى. َعفِّ ُقوَّتِ وَخ ِب الُشيُ

َوُروِحَك الُقدُّس، اآلن  يَك  أَِب َك املَجُد مَع  َولَ ّل واحٍد ِبصليِبَك الظاِفر.  اإللهّي. واخِتْم كُ

وإىل األبد.                             

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا مارون)

ترتيلة الختام
َحنانََك يا ربَّ األكواِن إليَك رَفَعُت صاليت،

ايِت. ِباإلمياِن يَُرشُِّف معَنى حيَ ا فَ أنا إن أْحيَ

܀܀܀

داَءَك يا َريّب، يَُجلِجُل يف أعاَمقي، َسِمعُت نِ

الَخفاِق. َغِم  الَن َمَع  لِبي  قَ يَتجاَوُب يف  َصًدى 

فَِرسُت ِبَهدِيَك يف َدريِب ويب ظَأمُ املُشتاِق،

أُمِنيايِت. ِه  ِب أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀܀܀

اَم يل ِسواَك ُمِجيٌب ندايئ، إلهَي إن أَدُعو فَ

وحنَي أَنوُء بأثقايل فَيل ِبرِضاَك َعزايئ.

ّل رَجايئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي ومآيل إليَك وفيَك نجايت. فَ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِه،  برَحَمِت الصليِب  إىل  تنازََل  الّذي  الصالُِح  ُد  السيِّ أَيُّها 

عن  اٍم  أيّ ثالثَة  الَقِرب  يف  وُضِبَط  ِه،  بإرادَتِ اآلالِم  ِمَن  َم  وتََقدَّ

ِه املَِجيَدة، ُحلَّ يا ربُّ  ِت وَد املَوِت بقياَم يُ ِجنِس البََرش، وََحلَّ قُ

نُورَِك  ِة  َجنَّ ناِء  أَب ِمن  الَفساد، واجَعلِني  َعَدِم  حني بوشاِح  الخطيئة، ووشِّ قيوِد  نَفيس من 

هّي، فأرفَع إليَك املَجَد َمع القديسني الّذين أحييَت بقياَمِتَك، ِمَن اآلَن وإىل األبد. البَ

(من صالة صباح األحد، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل وال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أذكُ فَ لِبي إىل الكالِم السيِّئ  يَل قَ مَيِ

ِخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقًّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
َها املَسيح! َك أيُّ يْ ِمئَت نَفِيس إلَ ظَ

ُد؟ َمتى آيت وأحُرضُ أَماَمَك يا َسيِّ

܀܀܀

ا إىل خالِصَك (٢) ܀ ذابَْت نَفيس َشوقً

܀ إىل َمن نَذهب وِعنَدَك كَالَُم الحياِة األبديَّة.

وُس الله. ا أنََّك قُدُّ َن ا ِبَك، وَعرفْ ܀ نَحُن آمّن

المزمور ١٢
ُم  َكلِّ يُ لُّ اْمرٍِئ  فيَّ قِد انَقرَض واألَمنَي ِمن بَني آدََم قد زال ܀ كُ ، فإِنَّ الصَّ ܀ َخلِّْص يا رَبُّ

فاِه  أِصل الرَّبُّ َجميَع الشِّ ْستَ يَ تَكلَمون ܀ لِ ُق وقُلوٍب تَزدَوُِج يَ َملَّ ه ِبالباِطل وِبِشفاٍه تَتَ صاِحبَ

نتَِرص ِشفاُهنا َمعنا فَمن  ِتنا نَ ِسَن م ܀ وَمن قالوا: "بأَل اِطَق ِبالَكالِم املَُفخَّ َملِّقة واللِّساَن النَّ املُتَ

ِعُم  الرَّّب وأُن يَقوُل  أَقوُم اآلَن،  ܀  ّهِد املَساكني  البائِسنَي وتََن اْْغِتصاِب  أَْجِل  ܀ ِمن  يَسودُنا؟" 

ٌة َمْصهورٌة يف بوتََقٍة ِمن تُراب  يه يَتوقون ܀ أَقواُِل الرَّبِّ أَقواٌل طاِهرة ِفضَّ ِبالخالِص عىل َمن إِلَ

نا ولألبِد ِمن هذا الجيِل تَْحمينا ܀ إن األَرشاَر يف  ُصفيت َسبَع مرَات ܀ أَنَت يا رَبُّ تَحَفظُ

فاقَم  املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  ٍة يَطوفون يف حنِي رَذالُة بَني آدََم تَتَ لِّ ناِحيَ كُ

وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١١/٢-١٦)

الله  ِه  ِب َعَم  أَنْ َما  ْعرَِف  نَ َحتَّى  الله،  ِمَن  الَّذي  الُروَح  ِل  بَ الَعالَم،  ُروَح  أُْخْذ  نَ ْم  لَ "نَْحُن 

َمَواِهب."  ِمْن  ا  َن يْ َعلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١٠/ ٢١-٢٤) 

َواألَرْض،  الَساَمِء  رَبَّ  أَبَِت،  ا  يَ َك،  لَ «أَْعَرتُِف  َقال:  فَ الُقُدس،  الُروِح  ِب يَُسوُع  َهَج  تَ إِبْ

َها اآلب،  أَيُّ َعم،  نَ َفال.  لِألَطْ َهرْتَها  َوأَظْ َوالُفَهاَمء،  الُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هِذِه  َت  أَْخَفيْ ألَنََّك 

إِالَّ  ُن  ُهَو االبْ َمْن  ْعرُِف  يَ أََحٍد  ِمْن  اَم  فَ لَّ َيشء،  أيَب كُ َمِني  َسلَّ َقْد  لَ ارْتََضيْت.  ألَنََّك هكَذا 

َفَت إِىل تَالِميِذِه،  ُه». ثُمَّ التَ ِهرَُه لَ ُن أَْن يُظْ اآلب، وَال َمْن ُهَو اآلُب إِالَّ االبْن، َوَمْن يُريُد االبْ

إِنَّ  ُكم:  لَ وُل  أَقُ إيِنِّ  فَ ُرون!  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  ُر  تَْنظُ ِتي  الَّ ُعيوِن  لْ لِ «طُوىَب  ِفرَاد:  انْ َعىل  ُهم  لَ اَل  وقَ

َما  ْسَمُعوا  يَ َوأَْن  َروا،  يَ ْم  لَ فَ ُرون،  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  َروا  يَ أَْن  أَراُدوا  يَن  ِثريِ كَ ا  وكً َوُملُ ِبياَء  أَنْ

ْسَمُعوا». يَ ْم  لَ فَ تَْسَمُعون، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

ُه ِيِجُد َسالًما  تُوق املؤمن إىل أن يرى الرّب وجًها لوجٍه فيبتهج قلبه بهذا اللقاء، علّ م يَ ܀ كَ

اه مشاكل الحياة ومصاعبها! إّال أّن الُفرصة ُمتاحة لُه يف كّل وقٍت ألن يعيش  أفقدته إيّ

ا مع الرّب، فهو الحارض يف الكنيسة من خالل األرسار والكتاب املقّدس. لقاًء فعليًّ

܀ فيام أعيش اليوم يف عامٍل ُمضطرٍب مفتقٍد للسالم، فألفتح قلبي للقاء الرّب فهو آٍت 

يف كّل وقت ملالقايت... هو الّذي من التقاه وجد فيه نبع السالم ومقّر الراحة واالطمئنان، 

تُم  ُر َما أَنْ ِتي تَْنظُ ُعيوِن الَّ لْ فعاش الطوىب التّي تكلّم عنها الرّب يف إنجيله فقال: "طُوىَب لِ

ُرون!" تَْنظُ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

أَعَضِد  نَفُعه.  يَ ما  مّنا  كُالًّ  فامَنْح  َنا،  َحياتِ تَدِبرَي  ُل  نُوكِ يَك  إِلَ املَجد،  ُك  َملِ املَِسيُح  أَيُّها 

يَمَك  نُهْم تَعلِ قِّ ِتَك. رَبِّ األطفاَل َولَ اَن ِبِحفِظ ِعنايَ ْف الُشبّ َك الُعظَمى. َعفِّ ُقوَّتِ وَخ ِب الُشيُ

َوُروِحَك الُقدُّس، اآلن  يَك  أَِب َك املَجُد مَع  َولَ ّل واحٍد ِبصليِبَك الظاِفر.  اإللهّي. واخِتْم كُ

وإىل األبد.                             

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا مارون)

األحد الرابع من زمن العنصرة: يسوع يبتهج بالروح

ترتيلة الختام
َحنانََك يا ربَّ األكواِن إليَك رَفَعُت صاليت،

ايِت. ِباإلمياِن يَُرشُِّف معَنى حيَ ا فَ أنا إن أْحيَ

܀܀܀

داَءَك يا َريّب، يَُجلِجُل يف أعاَمقي، َسِمعُت نِ

الَخفاِق. َغِم  الَن َمَع  لِبي  قَ يَتجاَوُب يف  َصًدى 

فَِرسُت ِبَهدِيَك يف َدريِب ويب ظَأمُ املُشتاِق،

أُمِنيايِت. ِه  ِب أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀܀܀

اَم يل ِسواَك ُمِجيٌب ندايئ، إلهَي إن أَدُعو فَ

وحنَي أَنوُء بأثقايل فَيل ِبرِضاَك َعزايئ.

ّل رَجايئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي ومآيل إليَك وفيَك نجايت. فَ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِه،  برَحَمِت الصليِب  إىل  تنازََل  الّذي  الصالُِح  ُد  السيِّ أَيُّها 

عن  اٍم  أيّ ثالثَة  الَقِرب  يف  وُضِبَط  ِه،  بإرادَتِ اآلالِم  ِمَن  َم  وتََقدَّ

ِه املَِجيَدة، ُحلَّ يا ربُّ  ِت وَد املَوِت بقياَم يُ ِجنِس البََرش، وََحلَّ قُ

نُورَِك  ِة  َجنَّ ناِء  أَب ِمن  الَفساد، واجَعلِني  َعَدِم  حني بوشاِح  الخطيئة، ووشِّ قيوِد  نَفيس من 

هّي، فأرفَع إليَك املَجَد َمع القديسني الّذين أحييَت بقياَمِتَك، ِمَن اآلَن وإىل األبد. البَ

(من صالة صباح األحد، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل وال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أذكُ فَ لِبي إىل الكالِم السيِّئ  يَل قَ مَيِ

ِخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقًّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٤

ترتيلة األحد
َها املَسيح! َك أيُّ يْ ِمئَت نَفِيس إلَ ظَ

ُد؟ َمتى آيت وأحُرضُ أَماَمَك يا َسيِّ

܀܀܀

ا إىل خالِصَك (٢) ܀ ذابَْت نَفيس َشوقً

܀ إىل َمن نَذهب وِعنَدَك كَالَُم الحياِة األبديَّة.

وُس الله. ا أنََّك قُدُّ َن ا ِبَك، وَعرفْ ܀ نَحُن آمّن

المزمور ١٢
ُم  َكلِّ يُ لُّ اْمرٍِئ  فيَّ قِد انَقرَض واألَمنَي ِمن بَني آدََم قد زال ܀ كُ ، فإِنَّ الصَّ ܀ َخلِّْص يا رَبُّ

فاِه  أِصل الرَّبُّ َجميَع الشِّ ْستَ يَ تَكلَمون ܀ لِ ُق وقُلوٍب تَزدَوُِج يَ َملَّ ه ِبالباِطل وِبِشفاٍه تَتَ صاِحبَ

نتَِرص ِشفاُهنا َمعنا فَمن  ِتنا نَ ِسَن م ܀ وَمن قالوا: "بأَل اِطَق ِبالَكالِم املَُفخَّ َملِّقة واللِّساَن النَّ املُتَ

ِعُم  الرَّّب وأُن يَقوُل  أَقوُم اآلَن،  ܀  ّهِد املَساكني  البائِسنَي وتََن اْْغِتصاِب  أَْجِل  ܀ ِمن  يَسودُنا؟" 

ٌة َمْصهورٌة يف بوتََقٍة ِمن تُراب  يه يَتوقون ܀ أَقواُِل الرَّبِّ أَقواٌل طاِهرة ِفضَّ ِبالخالِص عىل َمن إِلَ

نا ولألبِد ِمن هذا الجيِل تَْحمينا ܀ إن األَرشاَر يف  ُصفيت َسبَع مرَات ܀ أَنَت يا رَبُّ تَحَفظُ

فاقَم  املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  ٍة يَطوفون يف حنِي رَذالُة بَني آدََم تَتَ لِّ ناِحيَ كُ

وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١١/٢-١٦)

الله  ِه  ِب َعَم  أَنْ َما  ْعرَِف  نَ َحتَّى  الله،  ِمَن  الَّذي  الُروَح  ِل  بَ الَعالَم،  ُروَح  أُْخْذ  نَ ْم  لَ "نَْحُن 

َمَواِهب."  ِمْن  ا  َن يْ َعلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١٠/ ٢١-٢٤) 

َواألَرْض،  الَساَمِء  رَبَّ  أَبَِت،  ا  يَ َك،  لَ «أَْعَرتُِف  َقال:  فَ الُقُدس،  الُروِح  ِب يَُسوُع  َهَج  تَ إِبْ

َها اآلب،  أَيُّ َعم،  نَ َفال.  لِألَطْ َهرْتَها  َوأَظْ َوالُفَهاَمء،  الُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هِذِه  َت  أَْخَفيْ ألَنََّك 

إِالَّ  ُن  ُهَو االبْ َمْن  ْعرُِف  يَ أََحٍد  ِمْن  اَم  فَ لَّ َيشء،  أيَب كُ َمِني  َسلَّ َقْد  لَ ارْتََضيْت.  ألَنََّك هكَذا 

َفَت إِىل تَالِميِذِه،  ُه». ثُمَّ التَ ِهرَُه لَ ُن أَْن يُظْ اآلب، وَال َمْن ُهَو اآلُب إِالَّ االبْن، َوَمْن يُريُد االبْ

إِنَّ  ُكم:  لَ وُل  أَقُ إيِنِّ  فَ ُرون!  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  ُر  تَْنظُ ِتي  الَّ ُعيوِن  لْ لِ «طُوىَب  ِفرَاد:  انْ َعىل  ُهم  لَ اَل  وقَ

َما  ْسَمُعوا  يَ َوأَْن  َروا،  يَ ْم  لَ فَ ُرون،  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  َروا  يَ أَْن  أَراُدوا  يَن  ِثريِ كَ ا  وكً َوُملُ ِبياَء  أَنْ

ْسَمُعوا». يَ ْم  لَ فَ تَْسَمُعون، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

ُه ِيِجُد َسالًما  تُوق املؤمن إىل أن يرى الرّب وجًها لوجٍه فيبتهج قلبه بهذا اللقاء، علّ م يَ ܀ كَ

اه مشاكل الحياة ومصاعبها! إّال أّن الُفرصة ُمتاحة لُه يف كّل وقٍت ألن يعيش  أفقدته إيّ

ا مع الرّب، فهو الحارض يف الكنيسة من خالل األرسار والكتاب املقّدس. لقاًء فعليًّ

܀ فيام أعيش اليوم يف عامٍل ُمضطرٍب مفتقٍد للسالم، فألفتح قلبي للقاء الرّب فهو آٍت 

يف كّل وقت ملالقايت... هو الّذي من التقاه وجد فيه نبع السالم ومقّر الراحة واالطمئنان، 

تُم  ُر َما أَنْ ِتي تَْنظُ ُعيوِن الَّ لْ فعاش الطوىب التّي تكلّم عنها الرّب يف إنجيله فقال: "طُوىَب لِ

ُرون!" تَْنظُ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

أَعَضِد  نَفُعه.  يَ ما  مّنا  كُالًّ  فامَنْح  َنا،  َحياتِ تَدِبرَي  ُل  نُوكِ يَك  إِلَ املَجد،  ُك  َملِ املَِسيُح  أَيُّها 

يَمَك  نُهْم تَعلِ قِّ ِتَك. رَبِّ األطفاَل َولَ اَن ِبِحفِظ ِعنايَ ْف الُشبّ َك الُعظَمى. َعفِّ ُقوَّتِ وَخ ِب الُشيُ

َوُروِحَك الُقدُّس، اآلن  يَك  أَِب َك املَجُد مَع  َولَ ّل واحٍد ِبصليِبَك الظاِفر.  اإللهّي. واخِتْم كُ

وإىل األبد.                             

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا مارون)

األحد الرابع من زمن العنصرة: يسوع يبتهج بالروح

ترتيلة الختام
َحنانََك يا ربَّ األكواِن إليَك رَفَعُت صاليت،

ايِت. ِباإلمياِن يَُرشُِّف معَنى حيَ ا فَ أنا إن أْحيَ

܀܀܀

داَءَك يا َريّب، يَُجلِجُل يف أعاَمقي، َسِمعُت نِ

الَخفاِق. َغِم  الَن َمَع  لِبي  قَ يَتجاَوُب يف  َصًدى 

فَِرسُت ِبَهدِيَك يف َدريِب ويب ظَأمُ املُشتاِق،

أُمِنيايِت. ِه  ِب أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀܀܀

اَم يل ِسواَك ُمِجيٌب ندايئ، إلهَي إن أَدُعو فَ

وحنَي أَنوُء بأثقايل فَيل ِبرِضاَك َعزايئ.

ّل رَجايئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي ومآيل إليَك وفيَك نجايت. فَ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِه،  برَحَمِت الصليِب  إىل  تنازََل  الّذي  الصالُِح  ُد  السيِّ أَيُّها 

عن  اٍم  أيّ ثالثَة  الَقِرب  يف  وُضِبَط  ِه،  بإرادَتِ اآلالِم  ِمَن  َم  وتََقدَّ

ِه املَِجيَدة، ُحلَّ يا ربُّ  ِت وَد املَوِت بقياَم يُ ِجنِس البََرش، وََحلَّ قُ

نُورَِك  ِة  َجنَّ ناِء  أَب ِمن  الَفساد، واجَعلِني  َعَدِم  حني بوشاِح  الخطيئة، ووشِّ قيوِد  نَفيس من 

هّي، فأرفَع إليَك املَجَد َمع القديسني الّذين أحييَت بقياَمِتَك، ِمَن اآلَن وإىل األبد. البَ

(من صالة صباح األحد، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل وال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أذكُ فَ لِبي إىل الكالِم السيِّئ  يَل قَ مَيِ

ِخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقًّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
َها املَسيح! َك أيُّ يْ ِمئَت نَفِيس إلَ ظَ

ُد؟ َمتى آيت وأحُرضُ أَماَمَك يا َسيِّ

܀܀܀

ا إىل خالِصَك (٢) ܀ ذابَْت نَفيس َشوقً

܀ إىل َمن نَذهب وِعنَدَك كَالَُم الحياِة األبديَّة.

وُس الله. ا أنََّك قُدُّ َن ا ِبَك، وَعرفْ ܀ نَحُن آمّن

المزمور ١٢
ُم  َكلِّ يُ لُّ اْمرٍِئ  فيَّ قِد انَقرَض واألَمنَي ِمن بَني آدََم قد زال ܀ كُ ، فإِنَّ الصَّ ܀ َخلِّْص يا رَبُّ

فاِه  أِصل الرَّبُّ َجميَع الشِّ ْستَ يَ تَكلَمون ܀ لِ ُق وقُلوٍب تَزدَوُِج يَ َملَّ ه ِبالباِطل وِبِشفاٍه تَتَ صاِحبَ

نتَِرص ِشفاُهنا َمعنا فَمن  ِتنا نَ ِسَن م ܀ وَمن قالوا: "بأَل اِطَق ِبالَكالِم املَُفخَّ َملِّقة واللِّساَن النَّ املُتَ

ِعُم  الرَّّب وأُن يَقوُل  أَقوُم اآلَن،  ܀  ّهِد املَساكني  البائِسنَي وتََن اْْغِتصاِب  أَْجِل  ܀ ِمن  يَسودُنا؟" 

ٌة َمْصهورٌة يف بوتََقٍة ِمن تُراب  يه يَتوقون ܀ أَقواُِل الرَّبِّ أَقواٌل طاِهرة ِفضَّ ِبالخالِص عىل َمن إِلَ

نا ولألبِد ِمن هذا الجيِل تَْحمينا ܀ إن األَرشاَر يف  ُصفيت َسبَع مرَات ܀ أَنَت يا رَبُّ تَحَفظُ

فاقَم  املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  ٍة يَطوفون يف حنِي رَذالُة بَني آدََم تَتَ لِّ ناِحيَ كُ

وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١١/٢-١٦)

الله  ِه  ِب َعَم  أَنْ َما  ْعرَِف  نَ َحتَّى  الله،  ِمَن  الَّذي  الُروَح  ِل  بَ الَعالَم،  ُروَح  أُْخْذ  نَ ْم  لَ "نَْحُن 

َمَواِهب."  ِمْن  ا  َن يْ َعلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١٠/ ٢١-٢٤) 

َواألَرْض،  الَساَمِء  رَبَّ  أَبَِت،  ا  يَ َك،  لَ «أَْعَرتُِف  َقال:  فَ الُقُدس،  الُروِح  ِب يَُسوُع  َهَج  تَ إِبْ

َها اآلب،  أَيُّ َعم،  نَ َفال.  لِألَطْ َهرْتَها  َوأَظْ َوالُفَهاَمء،  الُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هِذِه  َت  أَْخَفيْ ألَنََّك 

إِالَّ  ُن  ُهَو االبْ َمْن  ْعرُِف  يَ أََحٍد  ِمْن  اَم  فَ لَّ َيشء،  أيَب كُ َمِني  َسلَّ َقْد  لَ ارْتََضيْت.  ألَنََّك هكَذا 

َفَت إِىل تَالِميِذِه،  ُه». ثُمَّ التَ ِهرَُه لَ ُن أَْن يُظْ اآلب، وَال َمْن ُهَو اآلُب إِالَّ االبْن، َوَمْن يُريُد االبْ

إِنَّ  ُكم:  لَ وُل  أَقُ إيِنِّ  فَ ُرون!  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  ُر  تَْنظُ ِتي  الَّ ُعيوِن  لْ لِ «طُوىَب  ِفرَاد:  انْ َعىل  ُهم  لَ اَل  وقَ

َما  ْسَمُعوا  يَ َوأَْن  َروا،  يَ ْم  لَ فَ ُرون،  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  َروا  يَ أَْن  أَراُدوا  يَن  ِثريِ كَ ا  وكً َوُملُ ِبياَء  أَنْ

ْسَمُعوا». يَ ْم  لَ فَ تَْسَمُعون، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

ُه ِيِجُد َسالًما  تُوق املؤمن إىل أن يرى الرّب وجًها لوجٍه فيبتهج قلبه بهذا اللقاء، علّ م يَ ܀ كَ

اه مشاكل الحياة ومصاعبها! إّال أّن الُفرصة ُمتاحة لُه يف كّل وقٍت ألن يعيش  أفقدته إيّ

ا مع الرّب، فهو الحارض يف الكنيسة من خالل األرسار والكتاب املقّدس. لقاًء فعليًّ

܀ فيام أعيش اليوم يف عامٍل ُمضطرٍب مفتقٍد للسالم، فألفتح قلبي للقاء الرّب فهو آٍت 

يف كّل وقت ملالقايت... هو الّذي من التقاه وجد فيه نبع السالم ومقّر الراحة واالطمئنان، 

تُم  ُر َما أَنْ ِتي تَْنظُ ُعيوِن الَّ لْ فعاش الطوىب التّي تكلّم عنها الرّب يف إنجيله فقال: "طُوىَب لِ

ُرون!" تَْنظُ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

anteliasdiocese.com

٥

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

أَعَضِد  نَفُعه.  يَ ما  مّنا  كُالًّ  فامَنْح  َنا،  َحياتِ تَدِبرَي  ُل  نُوكِ يَك  إِلَ املَجد،  ُك  َملِ املَِسيُح  أَيُّها 

يَمَك  نُهْم تَعلِ قِّ ِتَك. رَبِّ األطفاَل َولَ اَن ِبِحفِظ ِعنايَ ْف الُشبّ َك الُعظَمى. َعفِّ ُقوَّتِ وَخ ِب الُشيُ

َوُروِحَك الُقدُّس، اآلن  يَك  أَِب َك املَجُد مَع  َولَ ّل واحٍد ِبصليِبَك الظاِفر.  اإللهّي. واخِتْم كُ

وإىل األبد.                             

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا مارون)

األحد الرابع من زمن العنصرة: يسوع يبتهج بالروح

ترتيلة الختام
َحنانََك يا ربَّ األكواِن إليَك رَفَعُت صاليت،

ايِت. ِباإلمياِن يَُرشُِّف معَنى حيَ ا فَ أنا إن أْحيَ

܀܀܀

داَءَك يا َريّب، يَُجلِجُل يف أعاَمقي، َسِمعُت نِ

الَخفاِق. َغِم  الَن َمَع  لِبي  قَ يَتجاَوُب يف  َصًدى 

فَِرسُت ِبَهدِيَك يف َدريِب ويب ظَأمُ املُشتاِق،

أُمِنيايِت. ِه  ِب أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀܀܀

اَم يل ِسواَك ُمِجيٌب ندايئ، إلهَي إن أَدُعو فَ

وحنَي أَنوُء بأثقايل فَيل ِبرِضاَك َعزايئ.

ّل رَجايئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي ومآيل إليَك وفيَك نجايت. فَ



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِه،  برَحَمِت الصليِب  إىل  تنازََل  الّذي  الصالُِح  ُد  السيِّ أَيُّها 

عن  اٍم  أيّ ثالثَة  الَقِرب  يف  وُضِبَط  ِه،  بإرادَتِ اآلالِم  ِمَن  َم  وتََقدَّ

ِه املَِجيَدة، ُحلَّ يا ربُّ  ِت وَد املَوِت بقياَم يُ ِجنِس البََرش، وََحلَّ قُ

نُورَِك  ِة  َجنَّ ناِء  أَب ِمن  الَفساد، واجَعلِني  َعَدِم  حني بوشاِح  الخطيئة، ووشِّ قيوِد  نَفيس من 

هّي، فأرفَع إليَك املَجَد َمع القديسني الّذين أحييَت بقياَمِتَك، ِمَن اآلَن وإىل األبد. البَ

(من صالة صباح األحد، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل وال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أذكُ فَ لِبي إىل الكالِم السيِّئ  يَل قَ مَيِ

ِخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقًّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
َها املَسيح! َك أيُّ يْ ِمئَت نَفِيس إلَ ظَ

ُد؟ َمتى آيت وأحُرضُ أَماَمَك يا َسيِّ

܀܀܀

ا إىل خالِصَك (٢) ܀ ذابَْت نَفيس َشوقً

܀ إىل َمن نَذهب وِعنَدَك كَالَُم الحياِة األبديَّة.

وُس الله. ا أنََّك قُدُّ َن ا ِبَك، وَعرفْ ܀ نَحُن آمّن

المزمور ١٢
ُم  َكلِّ يُ لُّ اْمرٍِئ  فيَّ قِد انَقرَض واألَمنَي ِمن بَني آدََم قد زال ܀ كُ ، فإِنَّ الصَّ ܀ َخلِّْص يا رَبُّ

فاِه  أِصل الرَّبُّ َجميَع الشِّ ْستَ يَ تَكلَمون ܀ لِ ُق وقُلوٍب تَزدَوُِج يَ َملَّ ه ِبالباِطل وِبِشفاٍه تَتَ صاِحبَ

نتَِرص ِشفاُهنا َمعنا فَمن  ِتنا نَ ِسَن م ܀ وَمن قالوا: "بأَل اِطَق ِبالَكالِم املَُفخَّ َملِّقة واللِّساَن النَّ املُتَ

ِعُم  الرَّّب وأُن يَقوُل  أَقوُم اآلَن،  ܀  ّهِد املَساكني  البائِسنَي وتََن اْْغِتصاِب  أَْجِل  ܀ ِمن  يَسودُنا؟" 

ٌة َمْصهورٌة يف بوتََقٍة ِمن تُراب  يه يَتوقون ܀ أَقواُِل الرَّبِّ أَقواٌل طاِهرة ِفضَّ ِبالخالِص عىل َمن إِلَ

نا ولألبِد ِمن هذا الجيِل تَْحمينا ܀ إن األَرشاَر يف  ُصفيت َسبَع مرَات ܀ أَنَت يا رَبُّ تَحَفظُ

فاقَم  املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  ٍة يَطوفون يف حنِي رَذالُة بَني آدََم تَتَ لِّ ناِحيَ كُ

وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١١/٢-١٦)

الله  ِه  ِب َعَم  أَنْ َما  ْعرَِف  نَ َحتَّى  الله،  ِمَن  الَّذي  الُروَح  ِل  بَ الَعالَم،  ُروَح  أُْخْذ  نَ ْم  لَ "نَْحُن 

َمَواِهب."  ِمْن  ا  َن يْ َعلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس لوقا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(لو ١٠/ ٢١-٢٤) 

َواألَرْض،  الَساَمِء  رَبَّ  أَبَِت،  ا  يَ َك،  لَ «أَْعَرتُِف  َقال:  فَ الُقُدس،  الُروِح  ِب يَُسوُع  َهَج  تَ إِبْ

َها اآلب،  أَيُّ َعم،  نَ َفال.  لِألَطْ َهرْتَها  َوأَظْ َوالُفَهاَمء،  الُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هِذِه  َت  أَْخَفيْ ألَنََّك 

إِالَّ  ُن  ُهَو االبْ َمْن  ْعرُِف  يَ أََحٍد  ِمْن  اَم  فَ لَّ َيشء،  أيَب كُ َمِني  َسلَّ َقْد  لَ ارْتََضيْت.  ألَنََّك هكَذا 

َفَت إِىل تَالِميِذِه،  ُه». ثُمَّ التَ ِهرَُه لَ ُن أَْن يُظْ اآلب، وَال َمْن ُهَو اآلُب إِالَّ االبْن، َوَمْن يُريُد االبْ

إِنَّ  ُكم:  لَ وُل  أَقُ إيِنِّ  فَ ُرون!  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  ُر  تَْنظُ ِتي  الَّ ُعيوِن  لْ لِ «طُوىَب  ِفرَاد:  انْ َعىل  ُهم  لَ اَل  وقَ

َما  ْسَمُعوا  يَ َوأَْن  َروا،  يَ ْم  لَ فَ ُرون،  تَْنظُ م  تُ أَنْ َما  َروا  يَ أَْن  أَراُدوا  يَن  ِثريِ كَ ا  وكً َوُملُ ِبياَء  أَنْ

ْسَمُعوا». يَ ْم  لَ فَ تَْسَمُعون، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

ُه ِيِجُد َسالًما  تُوق املؤمن إىل أن يرى الرّب وجًها لوجٍه فيبتهج قلبه بهذا اللقاء، علّ م يَ ܀ كَ

اه مشاكل الحياة ومصاعبها! إّال أّن الُفرصة ُمتاحة لُه يف كّل وقٍت ألن يعيش  أفقدته إيّ

ا مع الرّب، فهو الحارض يف الكنيسة من خالل األرسار والكتاب املقّدس. لقاًء فعليًّ

܀ فيام أعيش اليوم يف عامٍل ُمضطرٍب مفتقٍد للسالم، فألفتح قلبي للقاء الرّب فهو آٍت 

يف كّل وقت ملالقايت... هو الّذي من التقاه وجد فيه نبع السالم ومقّر الراحة واالطمئنان، 

تُم  ُر َما أَنْ ِتي تَْنظُ ُعيوِن الَّ لْ فعاش الطوىب التّي تكلّم عنها الرّب يف إنجيله فقال: "طُوىَب لِ

ُرون!" تَْنظُ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ
وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 
(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

أَعَضِد  نَفُعه.  يَ ما  مّنا  كُالًّ  فامَنْح  َنا،  َحياتِ تَدِبرَي  ُل  نُوكِ يَك  إِلَ املَجد،  ُك  َملِ املَِسيُح  أَيُّها 

يَمَك  نُهْم تَعلِ قِّ ِتَك. رَبِّ األطفاَل َولَ اَن ِبِحفِظ ِعنايَ ْف الُشبّ َك الُعظَمى. َعفِّ ُقوَّتِ وَخ ِب الُشيُ

َوُروِحَك الُقدُّس، اآلن  يَك  أَِب َك املَجُد مَع  َولَ ّل واحٍد ِبصليِبَك الظاِفر.  اإللهّي. واخِتْم كُ

وإىل األبد.                             

(من صلوات ا�شكر يف نافور مار يوحّنا مارون)
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ترتيلة الختام
َحنانََك يا ربَّ األكواِن إليَك رَفَعُت صاليت،

ايِت. ِباإلمياِن يَُرشُِّف معَنى حيَ ا فَ أنا إن أْحيَ

܀܀܀

داَءَك يا َريّب، يَُجلِجُل يف أعاَمقي، َسِمعُت نِ

الَخفاِق. َغِم  الَن َمَع  لِبي  قَ يَتجاَوُب يف  َصًدى 

فَِرسُت ِبَهدِيَك يف َدريِب ويب ظَأمُ املُشتاِق،

أُمِنيايِت. ِه  ِب أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀܀܀

اَم يل ِسواَك ُمِجيٌب ندايئ، إلهَي إن أَدُعو فَ

وحنَي أَنوُء بأثقايل فَيل ِبرِضاَك َعزايئ.

ّل رَجايئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي ومآيل إليَك وفيَك نجايت. فَ


