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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

١

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 



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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٢أحد بشارة العذراء

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 



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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد بشارة العذراء

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 



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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد بشارة العذراء

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 



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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

anteliasdiocese.com

٥

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد بشارة العذراء

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 



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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ أحد بشارة العذراء

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 



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

ُهورًا  ظُ وِر  النُّ من  ِثُق  بَ املُن الُنوُر  َر  َه ظَ ِمنِك  داوُد،  بُرَج  يا 

أن  َحَشاِك،  يف  َحلَّ  وَقَد  األَزَِيلِّ،  وِر  النُّ ِمَن  ِبي  أُطلُ ا.  َعِجيبً

ُنوِر الَربَارَة،  ا ِب َألََه ة، َومَيْ ُفوِسَنا ظَالَم الَخِطيئَ يَطرَُد ِمن نُ

يِه َوُروِحِه  ِعيِدِك املَِجيد، وَنُصِعَد املَجَد إىل الّذي َحلَّ ِفيِك، وإىل أَِب َة، ِب ٍة نَريِّ يَّ ِن ِفَل ِب حتّى نَحتَ

وِس إىل األَبَد. آمني الُقدُّ

(صالة �ساء أحد �شارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

ا انَ يَ لَامَّ َحاَن وَقُت االبِن أَْن يَِحلَّ يف دُنْ

ا انَ ْد وَافَ ِجْربائيُل جاَء األَرَض بالَسالِم قَ

܀܀܀

و الَفهَم وَاألَذَهاَن أَوَحى ِرسًّا للعذراِء يَعلُ

أيِت يَفِدي الَكوَن واإلنَْساَن أَملَِسيُح ِمْنِك يَ

܀܀܀

اَن ُروُح اللِه َحلَّ ِفيِك نُوُر الَحقِّ ِمْنِك بَ

ا انَ ِت الطُوىَب ِمْن إلٍه َحلَّ ِفيِك وَأَْحيَ لْ نِ

܀܀܀

ا ا ِمْن َشَقانَ ِقِذيَن َد الِضيِق أَنْ ا ِعْن َساِعِديَن

ا َدانَ ْد فَ ْهِر َمْن بالُحبِّ قَ وَل الدَّ نَْشُدو الَحْمَد طُ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيًمٌ وُمسبَ

ِعزَِّة  ِب تَكلَموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

َهلِّلون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀ أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

اْسَمه  بارُِك  يُ َجَسٍد  ذي  كلُّ  َيف  نِطُق  يَ الرَّبِّ  تَسبيِح  ِب ܀  األَْرشار  َجميَع  ويَستأِصُل  يه  ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ أملجُد لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل األبِد. آمني. وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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

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

ِمْن رسالة اليوم (غل ١٥/٣-٢٢)

َها.  يْ ِزيُد َعلَ َها أَو يَ ِطلُ بْ رَّْت، ال أََحَد يُ انَْت ِمْن إِنَْسان، إِذَا أُِق ة، وإِْن كَ " إِنَّ الَوِصيَّ

ْل  بَ لَِكِثريِين،  ُه  كأَنَّ َسالِِه»،  لَْت: «وألَنْ يْ ِق وَما  ِه.  َنْسلِ َولِ لَْت إلِبْراِهيَم  يْ ِق فالوُُعوُد 

املَِسيح! " َواِحد، وُهَو  لِ ُه  أَنَّ َك»، كَ َنْسلِ «َولِ

     
                           

  

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

(لو ٢٦/١-٣٨)

إىل  اللِه  ِد  ِعْن ِمْن  يُل  ِجْربَائِ املَالُك  أُرِْسَل  ا)،  زكريّ بشارة  (بعد  الَساِدس  الَشْهِر  يف 

اْسُمُه  َداوَد  ِت  يْ بَ ِمْن  لِرَُجٍل  ٍة  وبَ َمْخطُ َعْذرَاَء  إىل  الَناِرصَة،  اْسُمَها  يِل  الَجلِ يف  َمِديَنٍة 

وَءًة  َمْملُ ا  يَ ِك،  يْ َعلَ «أَلَسالُم  قَال:  َها  يْ إِلَ املَالُك  َدَخَل  ولَامَّ  َمْريَم.  الَعْذرَاِء  واْسُم  يُوُسف، 

يَُكوَن هذا  أَْن  ُر َما َعَىس  تَُفكِّ ُم لَِكالِمِه، وأََخَذْت  ْريَ َم ربَْت  ْعَمة، الرَبُّ َمَعِك!». فاْضطَ نِ

أَنِْت  وَها  الله.  َد  ِعْن ْعَمًة  نِ َوَجْدِت  َمْريَم، ألَنِِّك  ا  يَ تََخاِيف،  «ال  املَالك:  َها  لَ فَقاَل  الَسالم! 

ْعِطيِه  َن الَعيلِّ يُْدَعى، ويُ ُه يَُسوع. وُهَو يَُكوُن َعِظياًم، وابْ يَن ًنا، وتَُسمِّ ِديَن ابْ تَْحِملنَي، وتَلِ

ِكِه  ُملْ لِ يَُكوُن  وال  األَبَد،  إىل  ْعُقوَب  يَ ِت  يْ بَ َعىل  ُك  ْملِ يَ فَ أَِبيه،  َداُوَد  َعرَْش  ُه  اإلِل الرَبُّ 

َهايَة!». نِ

املَالُك  فأََجاَب  رَُجالً؟».  أَْعرُِف  ال  وأَنَا  هَذا،  يَُكوُن   َف  يْ «كَ لِلَمالك:  ُم  ْريَ َم ْت  قالَ فَ

وُد  املَْولُ وُس  فالُقدُّ ولذلَِك  لُِك،  لِّ تُظَ الَعِيلِّ  ْدرَُة  وقُ ِك،  يْ َعلَ يَِحلُّ  الُقُدُس  ُروُح  «أَل َها:  لَ وقاَل 

يف  بابٍْن  ًضا  أَيْ هَي  َحَملَْت  ْد  قَ ِك،  تَ ِسيبَ نَ اَت  إِلِيَصابَ إِنَّ  وَها  الله!  َن  ابْ ْدَعى  يُ ِمْنِك 

ٌر  َس َعَىل اللِه أَْم يْ ُه لَ َك الَّتي تُْدَعى َعاِقرًا، ألَنَّ لْ ِت ُخوَخِتها. وهَذا ُهَو الَشْهُر الَساِدُس لِ َشيْ

ِمْن  ْولَِك!». وانَْرصََف  قَ ِبَحَسِب  ُكْن ِيل  يَ لْ فَ ُة الرَّب،  أََم ا  أَن َمْريَم: «َها  ْت  ِحيل!». فَقالَ ُمْستَ

املَالك. ِعْنِدها 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشامس منصور زيدان)

بني مجيء املالك وانرصافه من عند مريم، حواٌر فدعوٌة فتسليم

܀ حوار بني الله واإلنسان: إنَّ الحواَر يف نصِّ البشارِة بني املالك جربائيل ومريم ميثّل عالقَة 
الم ويهدف  اللِه واإلنسان القامئِة منُذ التَّكوين، أي منذ بدء الخليقة. هو حواٌر يبدأُ بالسَّ

ُة – البرشيّة يختربها كّل إنسان وبخاّصٍة  إىل تحقيق سعادِة اإلنسان. وهذه العالقُة اإللهيّ

د يف صالته واختالئه مع الخالق. نالحظ أّن أماَم كّل تجلٍّ لحضور الله، تضطرب  املعمَّ

النفس البرشيّة وتحاول أن تفهم متاًما كام حصل مع مريم. بالتّايل هذه فرصة اليوم لكّل 

ة األبناء. فاآلب ال  من فقد معنى حياته أّال يخاف الدخول يف عالقٍة حميمٍة مع الله بدالّ

ُث يحرض يف حياتنا عىل الّدوام ليقول: "السالم أيًضا معك". يلبَ

اختارنا  أيًضا  هو  العامل،  نساء  جميع  بني  من  مريم  اختار  الذي  الله  القداسة:  إىل  دعوة  ܀ 
قرباٍن  كبيوِت  استثناء  دون  الشعوِب  لجميعِ  نحملُه  الله،  ابن  القّدوس  يسوع،  لنحمل 

نا أي أن نتخلّق بأخالق املسيح  متنّقلٍة. فنحن اليوم مدعوون ألْن نعمَل عىل قداسِة سريتِ

الله.  ونتبّنى مرشوع  الخاّصة  نتخّىل عن مشاريعنا  أن  وبالتّايل  بولس  القّديس  بحسب 

رنا أن نكون قّديسني كام أّن أبانا قّدوٌس هو. فيحيا االبن فينا ويذكّ

القادرة عىل كّل يشء ومل  الله  بقوّة  آمنت  فهي  "نعم" حرّة،  مريم هي  "نعم"  تسليم حرّ:  ܀ 
تتزعزع. ويف هذا جرأٌة وتواضع يف آٍن مًعا. جرأة القرار فااللتزام الحرّ، وتواضع القلب فطاعة 

الله  مع  الّداخّيل  ربُها  قُ نَُضَج  املَهّمة،  مع  ْت وحيدًة  وبقيَ املالُك  وإن غادَر  أيًضا. وهي  حرّة 

الثالث،  الجزء  يسوع،  طفولة  راتزنجر،  جوزف  النارصّي،  (يسوع  بقربه  الشعور  وبالتّايل 

٢٠١٥). هذا التسليم الحّر هو من مثار الروح الذي يحّل علينا فيفعل فينا.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٧ أحد بشارة العذراء

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 (...)

الَعالَم،  ِمْن ِحْضِن اآلِب إىل  أَتَيَت  َمْن  يا  َمة،  الَكلِ ُه  املَسيُح اإللٰ يَُسوُع  أَيها االبُن األََزِيلّ، 

ُمِحبَّ  يا  ْل  بَ إِقْ َكة.  املَالئِ يِس  رَئِ يَل  ِحْربَائِ ِبَشارَِة  ِب وِيلّ،  تُ البَ داُوَد  ْنِت  ِب َحَشا  يف  لَْت  َوَحلَ

وِل  تُ البَ يف  كَام  ُفوِسَنا  نُ يف  أُْسُكْن  ْعَمِتك.  ِن ِب ا  َن تَ بَ ِطلْ ِجْب  واْستَ ِبرَْحَمِتك،  ا  َصالتََن َرشِ  البَ

ُغْفرَاِن  ِب ا  ِهْجَن أَبْ والَِدتِك.  َقاَوُة  نَ ْت  ذَّ لَ كام  َنا  انِ إميَ ُر  ِعطْ َك  لَ ذَّ  لَ يَ َولْ ِبَك.  ْت  َحَملَ الّتي 

َنا،  ِب َك  َعظامِئِ َجميعِ  عىل  َنْشُكرََك  فَ َمجيِئك.  ِبَشارَِة  ِب َك  أُمَّ َهْجَت  أَبْ كام  انَا،  ايَ َخطَ

وس، اآلَن وإىل األَبَد. دُّ ارَك وُروَحَك الَحيَّ القُّ اَك املُبَ َونَْشُكَر أَب

(من صلوات �ساء أحد �شارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
الُم َعلَيِك السَّ

ْل يا نَجَمَة البَحِر واألَمْل ِبَال َملَ الُم  يِك السَّ ܀ َعلَ

م تَزَْل. وٌل لَ تُ يا والَِدة رَبِّ األَزَْل، َوِهَي بَ

ْه، ِل اإللَ بَ الِم الّذي تَالْه ِجربيُل ِمْن ِق ܀ ِبَحقِّ السَّ

الزَّل�َْل. ِمَن  ا  َن لْ َع فَ ْد  قَ ا  مِبَ اْه  َقْدنَ فَ أَِعيِدي َسالًما 


