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480 لألوتار ضموا ترتيلة:

املسيح فيأيارذيأم حيّوا لألوتارأصواتاملديح، ضموا -1
مريم لكيا السالم السالم مريم، لكيا السالم السالم ااّلزمة:

فيالحياة دوماً فلنكرمذكراها الرعاة، تقصد جائتمنعلياها -2
نعيد للعذرا العمر طول هيّوا األناشيد، تحلو البكر فيتمجيد -3

+االنجيلاملقدس
الرسل منأعمال قراءة

(12-1 :2)

بـــغتة الـــسماء مـــن فـــانـــطلق فـــيمـــكانواحـــد، مـــجتمعنيكـــلهم كـــانـــوا الخـــمسون، أتـــىالـــيوم وملـــا
قــد نــار مــن كــأنــها ألــسنة لــهم وظهــرت فــيه، فــمألجــوانــبالــبيتالــذيكــانــوا عــاصــفة، دويكــريــح
يـــتكلمون وأخـــذوا الـــقدس، الـــروح مـــن جـــميعا فـــامـــتألوا لـــسان، مـــنهم انـــقسمتفـــوقـــفعـــلىكـــل
يــهود فــيأورشــليم يــقيم وكــان يــتكلموا. الــقدسأن الــروح لــهم وهــب عــلىمــا لــغتهم، بــلغاتغــير
الـحيرة، أخـذتـهم الـناسوقـد تجـمهر انـطلقذلـكالـصوت، فـلما تـحتالـسماء. أمـة مـنكـل أتـقياء
((ألــــيسهــــؤالء وقــــالــــوا: وتــــعجبوا فــــدهــــشوا بــــلده. بــــلغة يــــتكلمون يــــسمعهم كــــان كــــالمــــنهم ألن
بـنيفـرثـينيومـيديـنيوعـيالمـيني بـلده بـلغة مـنا كـل فـكيفيـسمعهم املـتكلمونجـليلينيبـأجـمعهم؟
ومــصر وبــمفيلية وفــريــجية وبــنطسوآســية وقــبدوقــية بــنيالنهــريــنوالــيهوديــة وســكانالجــزيــرة
فـإنـنا وكـريـتينيوعـرب؟ ودخـالء يـهود مـن هـهنا ورومـانـينينـزالء لـقيريـن، املـتاخـمة ونـواحـيلـيبية
لـبعض: بـعضهم يـقول كـلهمدهشـنيحـائـريـن وكـانـوا بـعجائـباهللبـلغاتـنا)). يحـدثـون نـسمعهم
الرّب كالم .(( معنىهذا؟ ((ما
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روحاهلل أنتظركيا ترتيلة:

اإلنتظار روحاهللومنغيركيليقبه أنتظركيا
للشتاء التربه انتظار الفالحللخريف، انتظار
للصيف الحصاد انتظار للربيع، البرعم انتظار

ياروحاهلل تعال تعال تعال ااّلزمة-
فيذاتيينتظرشفائك كلما تعال، فاحصاعماقيهلم يا -2
فيكيانيينتظرحنانك كلما تعال، عريسروحيهلم يا
فيقلبيينتظرسالمك كلما تعال، وليمةجوعيهلم يا
فيجوفيينتظرشتائك كلما تعال، ياعمقبئريهلم

والتالميذ تأملمريم
فـي األكـثرسـواداً الشـكأناملـرحـلة يـسوعاألخـيرة. فـيأيـام الـتالمـيذ حـال تـصور مـؤلـم هـو كـم
عـلىالـصليب. الـزيـتونوإنتهـتبـموتـه يـسوعفـيجـبل الـتيبـدأتبـإعـتقال كـانـتتـلك حـياتـهم
هــممشــتتنيوعــاجــزيــنعــن فــها كــوابــيسحــياتــهم. أســوأ حــقاً عــاشالــتالمــيذ الــفترة فــفيهــذه
عـلىعـقب! رأسـاً وانـقلبتحـياتـهم الـخوفوالـشك، عـليهم سـيطر مـعلمهم. إلنـقاذ فـعلأيشـيء
املـعنى عـاشالـتالمـيذ وسـبقتقـيامـته، الـتيتـبعتمـوتـه فـفياأليـام دفـناملـسيح. بـاألخـصبـعد
الحـول خـائـفني، عـاجـزيـن، رجـاء، أو مـختبئنيبـالأمـل عـاشـوا الـحقيقيلـغياباهللفـيحـياتـهم.
الـــحياة مـــرارة البشـــريوذاقـــوا وعجـــزهـــم حـــقيقةضـــعفهم فـــيتـــلكاأليـــام أخـــتبروا قـــوة. وال لـــهم
عــلى وقــدرتــنا مــنطــاقــتنا أكــبر بــأحــماٍل أبــداً عــلينا يــثقل لــكناهللال يــسوعاملــسيح. مــن الــخالــية
مـا دائـماً فـإنـه بتجـربـةصـعبة، وإنمـمررنـا نـفس. هـوخـالصكـل الـدائـم فـإنهـدفـه اإلسـتحمال!
إلــىأمــه يــنظر األخــيرة، لــفظأنــفاســه يــقتربمــن مــعلقعــلىالــصليب، هــو فــها املــنفس. يــعطينا

ثم أمك"... "هذه قائالً: الحبيبيوحنا إلىتلميذه ومنثم ابنك" هذا املرأة، "أيتها قائالً:
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الـــتواضـــع الـــتيإمـــتلكتمـــن أمـــه الـــقديـــسة. أمـــه الـــتالمـــيذ مـــع تـــرك ذهـــبولـــكنه الـــروح. أســـلم
والتيكانتعالمة اهلل، انتكونأم منالروحالقدس، تستحقبنعمة جعلها واإليمانما

عـلى ومـوتـه إبـنها بـاألخـصوسـطاالم تـجاربوصـراعـات، مـن عـاشـته مـا والـثباتفـيكـل لـلصبر
فـكانـت الـعذراء. مـريـم مـنخـالل تـالمـيذه بـقيمـع غـيابـه، فـيفـترة ذهـبيـسوعولـكنه الـصليب.
فــــيوســــط الــــدافئالــــذينلتجئإلــــيه والحــــظن واملــــسند، والــــشفيعة األم حــــتىالــــيوم تــــزال وال
فـــيسمع. إلـــيها، نـــتضرع فـــنراه. إلـــيها نـــنظر املـــسيحومـــثالـــه، تـــزالصـــورة كـــانـــتوال الـــصعاب.

إليه. فتقودنا نأتيإليها،

512 نايألحانالسماء يا مريم يا ترتيلة:

انيبوجهككلآنمحدق نايالحانالسما يا مريم يا -1
يورق حنانكفيالخليقة اضلعيوشذا ينسابعطركفيحنايا

بتضرعانيبقىعمريفيرضاكيهرق. حبيلكغلفته
بفضلكُمغلُق ُقوَّتيوحديقتيوسعادتيبابيعلىاإلثم يا
والزورُق والقبلُة والنجمُة الهائجِ فيالِخَضمِّ قبطانيأنِت

أغرُق تُمِسُكنيفلسُت يُمناِك الحيرِة نفسيجراُح أثَْخنَت إن

مسَمعي يَِحنُّ ال لحنها أنشودتيولغيِر دائما وأنِت كنِت -2
قدالأعي ما أعيوعّما عما ُمعبِّرًا وإليِكصمتيفاقبليه

فاَضحوُضمدمعي. عنِك إنتهُت إلىالطفولِة يجتاُحنيجوٌع
مطمعي حبِك بوحيِ الجماُل لهيكليصار الّسرمدُي السراُج أنِت
َمرجعي مسندييا مرفأييا أشتهييا مرتجىما أميفيِك يا
ُدمِتمعي. عنديما الصالةالمستحيَل سرَّ يا اهللُ غاَب إنغبِت
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تأمل 6الروح القدس وال/ن-سة 

فـــأشـــعل نـــار كـــألـــسنة الـــقدسعـــلىالـــتالمـــيذ الـــروح املـــسيح أفـــاضالـــسيد الـــعنصرة، فـــييـــوم
فــي الــبدايــة واعــلنتنــقطة الــىاألبــد بــدلــتحــياتــهم بهــباتوعــطايــا وغــمرهــم االهــية بــقوة قــلوبــهم
بــاإليــمان، والــشك الــضعفبــالــقوة، فــبدل الــقدس، اتــىالــروح الــبشارة. نــحو الــكنيسة مــسيرة
الـجوعبـالشـبع اتـىالـروحفـبدل والـخوفبـالسـالم. بـالـفرح، والحـزن واألمـل، والـيأسبـالـرجـاء
وخــالص البشــر لــوحــدة األولــىوالــوحــيدة الــلغة املــحبة مــن وجــعل بــالــحكمة، والجهــل الــحقيقي،
لـكينـبحث نـجتمعهـهنا، الـيوم، نـحن أمـا األولـى. فـيأيـامـها عـاشـتالـكنيسة هـكذا الـنفوس.
لـكنولـألسـف روحاهلليـسكنفـيأعـماقـنا فـياملـعموديـة. الـروحالـذينـلناه عـنذاك فـيقـلوبـنا
تــعلمون أمــا " الــدنــيا. ثــرواتهــذه كــل وغــنىيــفوق الــكنوز، كــل مــن اكــبر كــنز فــيحــياتــنا. مــهمل
الــحياة مــنبع فــيأجــسادنــا محــزنأننحــمل هــو كــم فــيكم؟" وأنروحاهللحــال هــيكلاهلل، أنــكم
نـــتنة فـــيغـــرفـــة أســـيراً مـــثلشـــخصعـــاشحـــياتـــه فـــنكون بـــوجـــوده. نـــشعر بـــدونأن ومـــصدرهـــا
عـــلى قـــضىأيـــامـــه كـــمثلنســـٍر أو املـــفتاحللحـــريـــة! فـــيجـــيبه يحـــمل أنـــه مـــن بـــالـــرغـــم ومـــظلمة،
تــرىيــومــاً فــلم تــفتحأوراقــها، أبــتأن كــمثلوردٍة أو ويحــلق! يــفتحجــناحــيه ان رافــضاً األرض،
روح مـتجاهـالً الـذييـعيشحـياتـه يـكوناإلنـسان هـكذا والـسماء. البحـر الـشمسوالزرقـة نـور
إلـــيه يُـــقبل مـــن وأمـــا فـــيها. الـــساطـــع الـــنور تـــدرك الـــتيلـــم الـــظلمة فـــيكونهـــو فـــيه. اهللالـــساكـــن
الـروحالـقدوس، لهـذا الـيوم نسـتسلم دعـونـا لـذا جـديـدة! خـليقة فـيصبحمـنخـاللـه لـه، ويسـتسلم
لحـم فـالنـبقىمجـرد اهللفـينا، نـحققمـشيئة دعـونـا ومـشيئتنا. وكـيانـنا قـوتـنا بـكل نـقبله ودعـونـا

اهللومثاله. الروحالقدسالىصورة مع بلنسموا ودم
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أحبكربييسوع304 ترتيلة:

وليسليسواك أحبكربييسوع(3) .1
أتبعكبالرجوع أتبعكعلىالدوام

أسبحأسمكالقدوسفليسليسواك(2)
الحنان منبع يا (3) أحبكربيالقدير .2

تأسرنيبحبكتحيطنيبعطفك
الحنان(2) منبع أمامعرشكيا أجثو
فأنتليالحياة روحاهلل(3) أحبكيا .3

تغمرنيبحبكتغمرنيبالحدود
(2) ينيرنيإنجيلكفأنتليالحياة
مستودعالحياة أماهلل(3) 4.أحبكيا

وماجدة بتوالوالدةشفيعة أيا
(2) وسائدةمستودعالحياة وديعة

وسطالعواصف الكنيسة
فـي مـنيحـرسـنا. والـربهـو فـالـربحـامـينا قـويـة. كـانـتالـعاصـفة اإلنـسانمـهما التـخفأيـها
هــيبــالــفعل الــكنيسة بــان ثــق ومــنهــناكولــكن مــنهــنا نــرىالــعواصــفتــضربــنا الــحياة بحــر
بـاألمـانوالـراحـة فـيه الـذينـشعر هـياملـكان الـكنيسة الـريـاح. فـيوجـه قـويـة،صـامـدة سـفينة
املـرهـقون أيـها جـميعاً الـيَّ "تـعالـوا والـعزاء والهـدوء الـراحـة نجـد فـيالـكنيسة والـحبوالـحنان.
السـالم، األمـنواالمـانومـنبع بـاهللالـذيهـو ثـقتنا نجـدد فـيالـكنيسة اريـحكم". واملـثقلونوأنـا
الصخـرسـأبـني وعـلىهـذه "أنـتالصخـر لـبطرس: قـال مـنيـسوععـندمـا سـمعناه مـتذكـريـنمـا

كنيستيفلنيقوىعليهاسلطاناملوت".
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ثــق وفــينا. ومــعنا بــنا يــعمل زال الــقدوسمــا وأنروحــُه بــيننا الــربيــسوعحــاضــر بــنيبــان يــا ثــق
األولـىمـن فـيأيـامـها عـمل كـما الـيوم بـالـكنيسة يـعمل زال الـروحالـقدسمـا بـأن اإلنـسان أيـها
الـعواصـفالـتيتـعصف كـل لـكينـواجـه يـحامـيعـنا زال مـا بـأنـه وثـق والـرسـل. الـتالمـيذ خـالل
الـروح بـنيبـأن يـا ثـق تـوصـف. بـانـاتال فـينا الـروحالـقدسيـعمل ثـقأن الـيمنيوالـشمال. مـن بـه
أنــــت لــــكيتــــكون الــــقوة عــــليكومــــنحك حــــل قــــد والــــرســــل الــــعذراء عــــلىمــــريــــم الــــقدسالــــذيحــــل

امني. البشر. والصوتالصارخفيضمائر اليوم، فيعالم الحية الكنيسة

روحاهلل293 يا هلم ترتيلة:

بك روحاهللوأجعلنيأحيا جددنييا روحاهللأغمرنيبحضورك، يا هلم الزمة:
فيها، الماء جافة يابسة قلبيصحراء -1
(2) ويحييها( فيفيضفيها الحياة ماء )هبها
تعالفيعمقنفسيحّررنيمناليأس -2

(2) وباألنس) امألنيبفيضالعزاء (جددنيثم
روحاهللالهادي قدسنيونّورنييا -3

(2) يسوعالفادي) (ثبّتنيوألهمنيكياتبعّن

ختامية صالة
مــــصباح إيــــاه الــــقدسالــــذيوهــــبتنا الــــروح مــــن وعــــدكواجــــعل الــــربيــــسوعاملــــسيحجــــّدد ـــها أيّـُ
عـــلى بـــالـــحقيقة فـــنكون ويـــقدســـنا ويشـــددنـــا يـــرشـــدنـــا فـــيضـــمائـــرنـــا. وصـــوتصـــارخ لخـــطانـــا
ابـداً. الـثباتفـالتنطفئشـعلته نـعمة واعـطنا فـيقـلوبـنا مـنجـديـد نـاره أوقـد صـورتـكومـثالـك.
الـفانـية الـدنـيا وعـنشـهواتهـذه انـفسنا فـنموتعـن ثـماره مـن ونـتنعم مـنمـواهـبه نشـبع إجـعلنا
يـا الـحنونـة، أمـنا وأنـتيـا السـالم. فـيعـالـمهجـره فـنكونأداةسـالم مـتمثلنيبـك ونـعيشحـياتـنا
يـسوعاملـسيحوصـليمـنأجـلنا أبـنائـكأمـاممخـلصنا نـحن إشـفعيلـنا أجـمعني، البشـر قـدوة

آمني. علىالدوام.



ساعات السجود 

املريمي٢٠٢٠ الشهر ختام

ترتيلة: مع العذراء بتمثالمريم الدورة
 AveMaria

AveMaria,Gratiaplena
Maria,gratiaplena(2)

Ave,avedominus,Dominus tecum
Benedicta tu inmulieribus,Etbenedictus

Benedictus fructus, fructusventris
Ventris tui, Jesus

AveMaria

AveMaria,MaterDei
Orapronobispeccatoribus

Ora,orapronobis
Ora,orapronobispeccatoribus

Nuncet inhoramortis
Inhoramortisnostrae

Inhoramortis,mortisnostrae
Inhoramortisnostrae

AveMaria



ساعات السجود 

املريمي٢٠٢٠ الشهر ختام

بإحترام فلنوقر

لذة يحتويعلىكل الشعب: (هللويا) ً خبزا أرسلتلهممنالسماء الكاهن:
(هللويا)

نـــكرمســـر أن هـــبنا الـــعجيب، الســـر فـــيهـــذا االمـــك ذكـــر لـــنا تـــركـــت مـــن يـــا الـــلهم فـــنصل:
املـالـك أنـتالـحيّ فـدائـك. بـثمرة فـينـفوسـنا دائـماً حـتىنـشعر جسـدكودمـكاألقـدسـني،

امني الداهرين. الىدهر
االبواإلبنوالروحالقدس. اهللالقادرعلىكلشيء بارككم الكاهن:

امني الشعب:






