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 َصلَواتُ 

ْؤِمنينَُ  اْلم 



 أْلباناا
َك،ُِليَأِْتَُملَكوت َك،ُِلتَك ْنَُمشيئَت َك،َُكماُفيُالسَّماِءَُكذَِلَكَُعلى ُاْْلْرِض.ُُأباناُالَّذيُفيُالسَّماواِت،ُِليَتَقَدَِّسُاْسم 

ْبَزناَُكفاَفُيَْوِمنا،َُواْغِفْرُلَناُذ نوبَناَُوَخطايانا،ُ ناُِمَنُأْعِطناُخ  ُِلَمْنَُخِطَئُإلَْينا.َُوالُت دِْخْلناُفيُالتَّجاِرِبُلَِكْنُنَج ِ ُنَْغِفر  َكَماُنَْحن 

ريِر.آمين ُالش ِ

ُ

 السَّالم  َعلَْيِك يا َمْريَم  
بارَُ باَرَكةٌُأْنِتُفيُالن ِساِء،َُوم  َُمعَِك،ُم  بُّ ْمتَِلئَةًُنِْعَمةً،ُالرَّ .السَّالم َُعلَْيِكُياَُمْريَم ،ُياُم  بَْطنِِكَُسي ِد ناُيَسوع ُاْلَمسيح  َُُكةٌُثَْمَرةُ 

ُاْلَخَطأَةَ،ُاْْلَنَُوفيُساَعِةَُمْوتِنا.ُآمين ُياُقِد يَسةََُمْريََم،ُياَُواِلدَةَُهللاِ،َُصل يُِْلْجِلناُنَْحن 

ُ

 اْلَمْجد  
وحُِاْلق د ِس، ْبِنُوالر  ِلْْلِبُوااْلِ َُوَعلىُالدَّواِمَُوإلىُدَْهِرُالد اِهريَن.ُآمينَُكماُكاَنُفيُاْلبَدِْءُواْْلنَُُ-اْلَمْجدُ 

 

ناَولَةٌ روِحيَّةٌ   م 
يَِّةُاْلقَداَسِة،َُوبِروحُِ ل ِ َكُاْلك  ُأْنُأْقبَلََكُبِالطَّهاَرةُِوالتَّواض عُِوالتَّْقوى،َُعلىُِمثاِلُأ م ِ ياَُربُّ َُوَحراَرةُِاْلِقد يسيَن.أ ريدُ 

 

 اْلَمِلَكةُ السَّالم َعلَْيِك أيَّتُها 

أْفَِة، السَّالم َعلَْيِك يا َرجاَءنا. إلَْيِك نَْصُرُخ نَْحنُ  ْحَمِة والرَّ اَء، َونَتَنَهََُّ نَْحَوِك ناِِحيَن السَّالم َعلَْيِك أيَّتُها اْلَمِلَكةُ، أُمُّ الرَّ ِِيييَن أْوداََ َحوي  اْلَمْن

 .َوباكيَن، في َهذا اْلواَي، واَي الَُّموعِ 

ؤوِف نَْحَونا، َوأرينا بَْعََ َهذا اْلَمْنِى، يَسوَع ثَْمَرةَ بَْطنِِك اْلمُ فَأْصغي  ا َحنونَة،، يا باَرَكةَ. يا َشِوََة،، يإلَْينا يا َشِيعَتَنا َواْنعَِطِي بِنََظِرِك الرَّ

  .َمْريََم اْلبَتوَل اْلُحْلَوةَ اْلُمباَرَكةَ 

 مَ فِْعُل تَْكريِس النَّهاِر ِلْلعَْذراِء َمْريَ 

ُس لَِك اْليَْوَم، نَ  ََْمتي لَِك، أَُكريِ َِْق ِخ ا ِلِص مُ لِك ذاتي بِكُليِيَتِها، َوإْظهار، َظري َوَسْمعي َوفَمي َوذاتي بِكُليِيَّتِها. َوبِما يا سُْلطانَتي َوأُميي، إنيي أَََُيِ

  َ  لَِك َوخاصَّتِِك. آمين أنيي خاصَّتُِك، أيَّتُها اْْلُمُّ اْلَحنوُن، اِْحَِظيني َوحامي َعنيي َكعَْب

 تَْحَت ِظل ِ ِحمايَتِكِ 

ا ِمْن َجميعِ اْلَمخاِطِر، أيَّ  تَْحَت ِظِلي ِحمايَتِِك نَْلتَِجُئ، يا واِلََةَ هللاِ اْلِقَييَسةَ. فاَل تَْغَِلي َعْن َطلَباتِنا ِعْنََ اْحتِياِجنا إلَْيِك، ينا َاِِم، تُها لَِكْن نَجي

 اْلُمباَرَكةُ.اْلعَْذراُء اْلَمجيََةُ 

 اُْذكُري يا َمْريََم اْلبَتولَ 

  . واْلتََمَس َشِاَعتَِك، َوُرََّ خاِِب،ااُْذكُري يا َمْريََم اْلبَتوَل اْلَحنوَن، أنَّهُ لَْم يُْسَمْع ََطُّ أنَّ أَحَ،ا اِْلتََجأَ إلى ِحمايَتِِك َوَطلََب َمعونَتَكِ 

يِقَِة، أْلتَِجئُ  َ،ا تَْحَت  فَأنا بِِمثِْل َهِذِه الث نيِر إلَْيِك أيَّتُها اْْلُمُّ، َعْذراُء اْلعَذارى، َوآتي إلَْيِك َوأْجثو أماَمِك، أنا اْلخاِطُئ اْلِمْسكيُن، ُمتَنَهيِ

. آمين. َْبَليها بُِحنُو ي عاتي، يا أمَّ اْلَكِلَمِة اْْللَِهيَِّة، بَِل اْستَجيبيها َوا  َخطاياي. فاَل تَْرذُلي تََضرُّ

 السَّفَرِ  بََرَكةُ 

بُّ َعلى ََْربِنا، وْلتُرافِْقنا اْلَمالِِ    .َكةُ بَِشِاَعِة اْلِقَييَسِة َمْريََم، ِلنَْسلُِك الطَّريَق بَِسالَمة  : َوْليَكُِن الرَّ

وحِ اْلقَُُِس .آمين ْبِن والرُّ   .بِاْسِم اْْلِب وادْاِ

 التَّْبشير  اْلَمالئِِكيّ 

o ُنا ُِبَشََّرُأ مَّ ب  ُالرَّ  َمْريََمُاْلعَذْراِء،َمالك 



 .وحُِاْلق د ِس  فََحبِلَْتُِمَنُالر 

ُالسَّالم َُعلَْيِكُياَُمْريَم ...ُُُ 

ُ

o ،ِ ب  الرَّ  هاُأناُأَمةُ 

 .فَْليَك ْنُليُبَِحَسِبُقَْوِلَك 

ُالسَّالم َُعلَْيِكُياَُمْريَم ...ُُُُ

ُ

o ،صاَرَُجَسدًا  اْلَكِلَمةُ 

 .ُفينا  َوَحلَّ

ُالسَّالم َُعلَْيِكُياَُمْريَم ...ُُُُ

ُ

o َُعيُِْلْجِلناُياُواِلدَةَُهللاُِاْلِقد يَسة ُ،تََضرَّ

 َُُِمواعيدَُاْلَمسيح  .ِلَكْيُنَْستَِحقَّ

:  ِلن َصّلِ

ُالَّذيَنَُعَرْفناُتََجسُّدَُ مَّ،ُأْنُت ْهِطَلُِنْعَمتََكَُعلىُع قوِلنا،َُحت ىُإنَّناُنَْحن  ُبِواسُِنَْسأل َكُاللَّه  ُاْلَمالِك،ُنَْبل غ  َطِةُاْبنَِكُيَسوَعُِببِشاَرةِ

ُآالِمِهَُوَصليبِِهُإلىَُمْجِدُاْلِقياَمِةُبِاْلَمسيحَُِربن ِا.ُآمين.

ُ

 اِْفَرحي يا َمِلَكةَ السَّماءِ 

 ُاِْفَرحيُياَُمِلَكةَُالسَّماِء،َُهل ِلويا

ُالَّذيُاْستَْحقَْقِتُأْنُتَْحِمليِه،َُهل ِلوياُ• ُِْلنَّ

 ُقَدُْقاَمَُكماُقاَل،َُهل ِلويا

عيُإلىُهللاُِِمْنُأْجِلنا،َُهل ِلوياُ•ُ ُتََضرَّ

 َُهل ِلويا، ُاِْفَرحيَُوتََهلَّليُياَُمْريَم ُاْلعَذْراء 

ُقَدُْقاَمَُحقًا،َُهل ِلوياُ• بَّ ُالرَّ ُفَإنَّ

ُ

 :ِلن َصلِّ 

ال ذيُاْرتَضىُأْنُي ْبِهَجُاْلعالََمُبِِقياَمِةُ اْبنِِهُاْلَوحيِد،ُنَْسأل َكُأْنُت بَل ِغَناُاْلَحياةَُاْْلبَِديَّةَ،ُبِواِسَطِةُواِلدَتِِهَُمْريََمُاْلعَذْراِء،ُأيُّهاُاْْللَهُ 

ُ.َوبِاْستِْحقاقاِتَُسي ِِدناُيَسوَعُاْلَمسيحُِ

ُ.آمين

 

ِليَّةِ  الِة التَّأم   قَْبَل الصَّ

ُإيمانًاُثاِبتًاُأنََّكُ ُِمْنَكُغ ْفراَنَُخطايايَُرب يَُوإلَهي،ُإن يُأ ْؤِمن  ه نا،َُوأنََّكُتَرانيَُوتَْسَمع ني،ُأناُأْعب د َكُبِإْجالٍلَُعميٍق.ُأْطل ب 

ُ .والن ِْعَمةَُِْلْستَفيدَُِمْنُلَْحَظِةُالصَّالةَُِهِذهُِ

يُالط اِهَرةَ،ُياُأبيَُوَسي ِديُاْلِقد يَسُيوس َف،ُوياَُمالكيُاْلحاِرَسُتََشفَّعواُبي ُ.ياُأ م 

ُ

ِليَّةِ بَعْ  الِة التَّأم   دَ الصَّ

َكُياُإلهيَُعل ُِمْنَكُأْنُفعىُاْلَمقاِصِدُاْلَحَسنَِة،َُوأأْشك ر  ِل،ُأْطل ب  اِلُاْلَمَحبَِّةُواْْلْلهاماِتُالَّتيُأْوَحْيتَهاُليُأثْناَءَُهذاُالتَّأَمُّ

ُ .ت ساِعدَنيُْل َطب َِقهاَُعَمِليًّا



يُالطَّاِهَرةَ،ُياُأبيَُوَسي ُِ ُديُاْلِقد يَسُيوس َف،َُوياَُمالكيُاْلحاِرَسُتََشفَّعواُبي.ياُأ م 

 

 َصالةُ قَْبَل اْْلْكلِ 

ا.  ا َوفََرح، عاَم، َوَمْن أَعََّهُ، َوَمْن يَتَناَولُهُ، َوأْشبِعِ اْلجاِِعيَن ُخْبز،
 آمينباِرْكنا اللَُّهمَّ، َوباِرْك َهذا الطَّ

 َصالةُ بَْعدَ اْْلْكلِ 

 أْشبَْعتَنا ِمْن َخْيراتَِك، َونَْسألَُك أْن تُْشِرَكنا في َوليَمتَِك السَّماِويَِّة. آميننَْشكُُرَك، يا َمْن 

ْعتِرافِ   فِْعُل اْْلِ

، وِللطيوباِويَِّة َمْريََم الَياَِِمِة بَتوِليَّتُها، َوِللطيوباويَّ ميخاِيَل َرِيِس ا ِ يوَحنيا اْلمَ ْلَمالَِِكِة، َوِللأنا أْعتَِرُف هللِ الضَّابِِط اْلكُليِ ْعمَاِن، طيوباويي

ِِْكِر واْلقَ  سولَْيِن بُْطُرَس َوبولَُس، َوِلَجميعِ اْلقَييسيَن، َولََك يا أبانا، ِْلنيي َخِطُِْت بِاْل ِِْعِل: َخطيَِتي َعظيَمة،،َوِلْلِقَييَسْيِن الرَّ َخطيَِتي  ْوِل واْل

ِ ميخاِيَل َرِيِس اْلَمالَِِكِة، َوإلى َعظيَمة،، َخطيَِتي َعظيَمة، ِجًَّا. َوِلذَِلَك أتََضرَّ  عُ إلى الطيوباِويَِّة َمْريََم الَياَِِمِة بَتوِليَّتُها، َوإلى الطيوباويي

سولَْيِن بُْطُرَس َوبولَُس، َوإلى َجميعِ اْلقَييسيَن، َوإلَيَك يا ِ يوَحنيا اْلَمْعمَاِن، َوإلى اْلِقَييَسْيِن الرَّ ِ إلَِهنا َي إلى الرَّ أبانا، ِلتَُصليِ  الطيوباويي بي

 ِْلْجلي.

 نَشيدُ اْْلْطفاِل الثَّالثَِة في أتوِن الن ارِ 

َوا بِِه هللاَ َوباَركوهُ في أتوِن النياِر َاِِ  َْ نَشيََ التيْسبيح ِ الَّذي أْنَشََهُ اْْلْطِاُل الثَّالثَةُ، َوَمجَّ ِِْصحِ:فَْلنُنِش  َهليِلويا( ليَن: ييُضاُف في َزَمِن اْل

ِ، َسبيِحيِه واْرفَعيِه إلى الَُّهورِ  .1 بي بَّ يا َجميَع أْعماِل الرَّ  .باِركي الرَّ

ِ، َسبيحوهُ واْرفَعوهُ إلى الَُّهورِ . 2 بي بَّ يا َمالَِِكةَ الرَّ  .باِركوا الرَّ

بَّ يا َجميَع اْلِمياِه الَّتي فَْوَق السَّماِء، َسبيِحيِه واْرفَعيِه إلى الَُّهو. 3  .رِ باِركي الرَّ

بَّ يا نُجوَم السَّماءِ . 4 بَّ يا أيَّتُها الشَّْمُس واْلقََمُر، باِركي الرَّ  .باِركا الرَّ

ياحِ . ب5 بَّ يا َجميَع الريِ بَّ يا َجميَع اْْلْمطاِر واْْلْنَاِء، باِركي الرَّ  .اِركي الرَّ

بَّ يا أيُّها اْلبََرَُ واْلَحرُّ  .6 ، باِركا الرَّ بَّ يا أيَّتُها النياُر واْلَحرُّ  .باِركا الرَّ

بَّ يا أيُّها اْلَجَمَُ واْلبََرَُ . 7 ى واْلَجليَُ، باِركا الرَّ بَّ يا أيُّها النََّ  .باِركا الرَّ

بَّ . 8 َّْلُج، باِركا الرَّ بَّ يا أيُّها الصَّقيُع والث  .يا أيُّها اللَّْيُل والنَّهارُ  باِركا الرَّ

بَّ يا أيَّتُها اْلبُروُق والسُُّحبُ . 9 بَّ يا أيُّها النُّوُر والظُّْلَمةُ، باِركي الرَّ  .باِركا الرَّ

يْحهُ َوتَْرفَْعهُ إلى الَُّهورِ . 11 ، ِلتَُسبِ بَّ  .ِلتُباِرِك اْْلْرُض الرَّ

بَّ يا أيَّتُها اْلِجباُل و .11 بَّ يا َجميَع نَباتاِت اْْلْرِض باِركي الرَّ  .التياِلُل، باِركي الرَّ

بَّ يا أيَّتُها اْليَنابيعُ  .12 بَّ أيَّتُها البِحاُر واْْلْنهاُر، باِركي الرَّ  .باِركي الرَّ

بَّ يا َجميعَ . 13 ُك في اْلِمياِه، باِركي الرَّ بَّ يا أيَّتُها اْلحيتاُن َويا َجميَع ما يَتََحرَّ  .طُيوِر السَّماءِ  باِركي الرَّ

بَّ يا بَني اْلبََشرِ . 14 بَّ يا َجميَع اْلُوحوِش واْلبَهاِِِم، باِركوا الرَّ  .باِركي الرَّ

بَّ يا بَني إْسراِيَل، َسبِيحوهُ واْرفَعوهُ إلى الَُّهوِر. .15  باِركوا الرَّ

بَّ يا َعبيََ ا. 16 ِ، باِركوا الرَّ بي بَّ يا َكَهنَةَ الرَّ بيِ باِركوا الرَّ  .لرَّ



بَّ يا أيُّها اْلِقَييسوَن واْلُمتَواِضعي اْلقُلوبِ . 17 َييقيَن، باِركوا الرَّ بَّ يا أْرواَح َونُِوَس الصيِ   .باِركي الرَّ

بَّ يا َحنَنَيا َوَعَزَريا َوميصاِيُل، َسبيِحوهُ واْرفَعوهُ إلى الَُّهورِ . 18  .باِركوا الرَّ

ْبَن و. 19 وَح اْلقََُُس، َوْلنَُسبيِْحُهم َونَْرفَْعُهم إلى الَُّهورِ ِلنُباِرِك اْْلَب وادْاِ  .الري

20 . َِ َ، إلى اْْلبَ  .ُمباَرك، أْنَت في السَّماواِت َوُمَسبَّح، َوُمَمجَّ

 (هُنا، دا يُقاُل اْلَمْجَُ َودا آمينُ ي

 051اْلَمْزموُر  

تِهِ . 1 َِ ِعزَّ  .َسبيِحوا هللاَ في ََُِْسِه، َسبيِحوهُ في َجلَ

 .َسبيِحوهُ ِْلَْجِل َمآثِِرِه، َسبيِحوهُ ِْلَْجِل َوْفَرةِ َعَظَمتِهِ . 2

َِ واْلِكنَّاَرةِ . 3  .َسبيِحوهُ بَِصْوِت اْلبوِق، َسبيِحوهُ بِاْلعو

َِْص، َسبِيحوهُ بِاْْلَْوتاِر واْلِمْزمارِ  .4 ِ والرَّ  .َسبِيحوهُ بِالَُّفي

نيِن، َسبِيحوهُ . 5 بَّ َسبِيحوهُ بُِصنوجِ الرَّ   .بُِصنوجِ اْلُهتاِف؛ كُلُّ نََسَمة  فَْلتَُسبِيحِ الرَّ

وحِ اْلقَُُِس، ْبِن والري َِْء واْْلَن َوَعلى الََّواِم َوإلى ََْهِر الَياِهريَن. آمين -اْلَمْجَُ ِلْْلِب وادْاِ  َكما كاَن في اْلبَ

 

َْ نَشيََ التَّسبيحِ الَّذي أْنَشََهُ اْْلْطِاُل  ِِْصحِ: َهليِلويا(فَْلنُْنِش َوا بِِه هللاَ َوباَركوهُ في أتوِن النَّاِر َاِِليَن: ييُضاُف في َزَمِن اْل  الثَّالثَةُ، َوَمجَّ

 كيرياليسون، كريستياليسون، كيرياليسون. 

 ...أبانا الَّذي في السَّماواتِ    

  َِِْخْلنا في التَّجاِرب ُ  َودا ت

o  ِرير نا ِمَن الشيِ  لَِكْن نَجيِ

  ْماِلَك تَْشَهَُ لََك يا َربُّ كُلُّ أع 

o  ََوََِييسوَك يُباِركونَك 

 َيتهلل القَيسون في المج 

o يبتهجون في مكان راحتهم 

 دا لنا يا رب، دا لنا 

o َبل ْلسمك أنت كل المج 

 يا ربي إستمع صالتي 

o وصراخي إليك يأتي 

 

  :يُضيُف اْلكاِهنُ 

O السَّالمُ ِلَجميِعكُم  

 َوَمَع روِحكَ  •

  :ِلنَُصل ِ 



بُّ الَّذي َجعََل لَهيَب النياِر في اْْلتوِن، َحْيُث ُرِمَي اْْلْطِاُل الثَّالثَةُ، أْكثََر عُذوبَة،، َهْبنا نَحْ  ُن ُخَياَمَك، بَِرْحَمتَِك اْلُمقََََّسِة، أداي نَْهِلَك أيُّها الرَّ

ِْنا في كُليِ ما نَ  َْنا نِْعَمتَُك َوتُْسِع ذاِِِل. فَْلتُساِع قوُم بِِه، ِلَكْي تَِجََ كُلُّ َصلَواتِنا َوأعْماِلنا َمْصَََرها َوغايَتَها فيَك. نَْرجوَك أْن تُْخِمََ في ناِر الرَّ

ى النييراَن بِتََوسُّالتِِه. بِاْسِم يَسوَع اْلَمسيحِ َربيِ 
 .ناناَر َرذاِِِلنا، أْنَت الَّذي أْعَطْيَت الطيوباوي لوران أْن يَتََخطي

 آمين.

وحِ اْلقُدُِس َصالةُ اْستِْدع  اِء الر 

وُح اْلقَُُُس، واْمََلْ باِطَن َُلوِب ُمْؤِمنيَك، وأْشِعْل فيِهْم نَاَر َمَحبَّتِكَ   .َهلُمَّ أيُّها الري

 

O ،  َ  أْرِسْل روَحَك اْلقَُيوَس فَيُْخلَقوا ِمْن َجَي

َ َوْجـهُ اْْلْرِض  •   .َويَتََجَََّ

 :ِلنَُصل ِ 

، يا َمْن أنَْرَت  ا بُِمواساتِِه. بِايا َربُّ ْلَمسيحِ َربيِنا. َُلوَب ُمْؤِمنيَك بِنوِر روِحَك اْلقَُيوِس، َهْبنا ِمْن ِخالِلِه أْن نَكوَن ُحَكماَء َوأْن نَْنعََم َاِِم،

 آمين.

 

ُ

قَدََّسة    اْلَوْرِديَّة  اْلم 

 ٍَُُزمان ُفَْلي ْشَكْرُيَسوع ُفيُك ل ِ

o ُُِاْلق ْربان دُْفيُِسر ِ  َوْلي َمجَّ

ُ

 أبانا... السَّالم ... اْلَمْجد ...

اٍت( ثاَلَثَُمر   )ت عادُ 

ناَولَةٌ روِحيَّةٌ :  يَِّةُاْلقَداَسِة،َُوبِروحُِم  ِ
ل  َكُاْلك  ُأْنُأْقبَلََكُبِالطَّهاَرِةُوالتَّواض عُِوالتَّْقوى،َُعلىُِمثاِلُأ م ِ ياَُربُّ َحراَرِةُوَُأ ريدُ 

ُاْلِقد يسيَن.

ْبنِ  وحِ اْلق د ِس. آمين بِاْسِم اْْلِب واْْلِ ُوالرُّ
 

 أْسرار  اْلفََرحِ 

 اْلبِشاَرة ُ .1

ياَرة ُ .2  الز ِ

 اْلميالد ُ .3

يَسوَعُإلىُاْلَهْيَكلُِ .4  تَْقِدَمةُ 

يَسوَعُفيُاْلَهْيَكلُِ .5 جودُ   و 
 

 أْسرار  النّورِ 

 اْلَمْعموِديَّة ُ .1

ُقاناُاْلَجليلُِ .2  ع ْرس 

َُمجيِءَُملَكوِتُهللاُِ .3  إْعالن 

 التََّجل يُاْْللَِهيُُّ .4

يُُّ .5 ر ِ ُالس ِ  اْلعَشاء 
 

ْزنِ   أْسرار  اْلح 

يَسوَعُفيُاْلب ْستانُِ .1 َُصالةُ 

 اْلَجْلد ُ .2

ُالشَّْوكُِ .3  إْكليل 



َُصليبَه ُ .4  يَسوع ُيَْحِمل 

ليبُِ .5 َُعلىُالصَّ  اْلَمْوت 
 

 أْسرار  اْلَمْجدِ 
 اْلِقياَمة ُ .1

عود ُ .2  الصُّ

وحُِاْلق د ِسُ .3 ُالر  لول   ح 

ْنتِقالُ  .4  ااْلِ

ُاْلعَذْراِءُ .5  س ْلطانَةًُعلىُاْْلْرِضُوالسَّماءُِتَْكليل 

 

 َطْلبَة  اْلَعْذراءِ 
 كرياليسون

ُ كريستاليسون

 كرياليسون

 إلَْينا أْنِصتُْ اْلَمسيَح، يَسوعَُ َربَّنا يا

 لَنا اْلَمسيَح،ُاِْستَِجبُْ يَسوعَُ َربَّنا يا

 هللا ،ُاِْرَحْمنــا السَّماوي اْْلبُ  أيُّها

َخل ِصَُ هللاُِ اْبنَُ يا  اِْرَحْمنــا اْلعالَِم، م 

وحُ  أيُّها  اِْرَحْمنــا هللا ، اْلق د وسُ  الر 

 اِْرَحْمنــا اْلواِحد ، اْْلله ُ اْلق د وسُ  الث الوثُ  أيُّها

  َمْريَمَُ قِد يَسةَُ يا 

ُهللاُِ واِلدَةَُ يا

ُ اْلعَذارى َعذْراءَُ يا 

 اْلَمسيحُِ يَسوعَُ َسي ِدْنا أ مَُّ يا

ُاْلَكنيَسةُِ ُ ياُأ مَّ

ُالن ِْعَمةُِ ُاْْللَِهيَّةُِ ياُأ مَّ

ا يا ُ طاِهَرةًُ أ مًّ

ا يا ُ َعفيفَةًُ أ مًّ

ا يا دَنََّسةٍُ َغْيرَُ أ مًّ   م 

ا يا  َعْيبٍُ بَِغْيرُِ أ مًّ

ا يا َُحبيبَةًُ أ مًّ

ا يا ُ َعجيبَةًُ أ مًّ

  اْلخاِلقُِ أ مَُّ يا

َخل ِِصُ أ مَُّ يا  ُ اْلم 

  َحكيَمةًُ بَتوالًُ يا

َمةًُ يا َكرَّ ُ بَتوالًُم 

  َمْمدوَحةًُ بَتوالًُ يا

  طاِهَرةًُ بَتوالًُ يا

ُ َحنونَةًُ بَتوالًُ يا

ُ أمينَةًُ بَتوالًُ يا

  اْلعَدْلُِ ِمْرآةَُ يا

ُِ يا   اْلِحْكَمةُِ ك ْرِسي 

ُس روِرنا َسبَبَُ يا

ُ روِحيًّا ياُإناءًُُ

ا إناءًُ يا مًّ َكرَّ   م 

  اْلَجليلَةُِ ياُإناَءُاْلِعبادَةُِ

يَّةًُ َوْردَةًُ يا ُ ِسر ِ

ُ ل ْبنانَُ أْرَزةَُ يا

  داوودَُ ب ْرجَُ يا

  اْلعاجُِ ب ْرجَُ يا

  الذََّهبُِ بَْيتَُ يا

                 
نا ْجِل

ْل
ي 
ع
َّ ََضر

ت
 

                         
نا ْجِل

ْل
ي 
ع
َّ ر ََض

ت
 

 



ُ اْلعَْهدُِ تابوتَُ يا

  السَّماءُِ بابَُ يا

ْبحُِ نَْجَمةَُ يا   الصُّ

ُاْلَمْرضى ِشفاءَُ يا

َُ ا  ُ اْلَخَطأَةُِ َمْلَجأ

عَِزيَةَُ   اْلَحزانى ياُم 

  النَّصارى ياَُمعونَةَُ

ُ اْلَمالئَِكةُِ ياُس ْلطانَةَُ

ُ اْْلباءُِ س ْلطانَةَُ يا

  اْْلْنِبياءُِ س ْلطانَةَُ يا

س لُِ س ْلطانَةَُ يا   الرُّ

ُ الشَُّهداءُِ س ْلطانَةَُ يا

ْعتَِرفينَُ ياُس ْلطانَةَُ ُاْلم 

  اْلعَذارى ياُس ْلطانَةَُ

  اْلِقد يسينَُ َجميعُِ ياُس ْلطانَةَُ

بَِلُبِهاُباِلُدَنٍَسُ ُياُس ْلطانَةَُح 

ُياُس ْلطانَةَُاْْلْنتِقالُِ

قَدََّسةُِ ياُس ْلطانَةَُ ُ اْلَوْرِديَِّةُاْلم 

ُياُس ْلطانَةَُاْلعائِلَةُِ

  السَّالمُِ س ْلطانَةَُ يا

 

o ،ياَُحَمَلُهللاُِاْلحاِمَلَُخطاياُاْلعالَِم-ُ

 ُ.ْتُإلَْينا ُأْنص 

o ،ياَُحَمَلُهللاُِاْلحاِمَلَُخطاياُاْلعالَِم-ُ 

 ُُنا.لَُإْستَِجْب

o ،ياَُحَمَلُهللاُِاْلحاِمَلَُخطاياُاْلعالَِم 

 .ُإْرَحْمنا
 

ُكرياليسون.ُكريستاليسون.ُكرياليسون

،ُياُواِلدَةَُهللاُِاْلِقد يَسةَ.ُفاَلُتَْغفَليَُعنُْ ُِحمايَتِِكُنَْلتَِجئ  يناُدائًِماُِمْنَُجميعُِاْلَمخاطُُِتَْحَتُِظِل  ِر،َُطلَباتِناُِعْندَُاْحتِياِجناُإلَْيِك،ُلَِكْنُنَج 

باَرَكة . اْلم   ُ ُاْلَمجيدَة ُأيَّت هاُاْلعَذْراء 

o َُعيُِْلْجِلناُياُواِلدَةَُهللاُِاْلِقد يَسة ُتََضرَّ

َُمواعيدَُاْلَمسيحُِ ُِلَكْيُنَْستَِحقَّ

 

:  ِلن َصّلِ

ُالَّذيَنَُعَرْفناُتََجسُّدَُاْبنَِكُيَسوَعُبِبِشاَرةُِنَْسأل َكُ  مَّ،ُأْنُت ْهِطَلُنِْعَمتََكَُعلىُع قوِلنا،َُحت ىُإنَّناُنَْحن  ُبُِاللَّه  واِسَطِةُآالِمِهُاْلَمالِك،ُنَْبل غ 

 َوَصليبِِهُإلىَُمْجِدُاْلِقياَمِةُبِاْلَمسيحَُِرب ِنا.ُآمين.

 

ُُاْلَكنِيَسِة َوالدَّْولَِة:ِمْن أَْجِل اْحتِياجاِت 
ُأبانا...،ُالسَّالم ...،ُاْلَمْجد ...

ُأبانا...،ُالسَّالم ...،ُاْلَمْجد ...ُ:ِمْن أَْجِل َشْخِص أَساقِفَِة اْْلْبَرِشيَّاِت َونَواياهُمْ 

باَرَكِة: ُُِمْن أَْجِل النُّفوِس اْلَمْطَهِريَِّة اْلم 
ُأبانا...،ُالسَّالم ...،

o ُْْؤِمنيَن،ُفَْلتَْستَِرح ُاْلَمْوتىُاْلم  ُن فوس 

 ُبَِرْحَمِةُهللاُِوالسَّالِم.ُآمين
 



 (ء  اْلَمْزمور  الثّاني )الثاّلثا
 

ُفيَُزَمِنُاْلِفْصحِ:َُهل ِلوي )ي ضاف  َوي طيعونَهُ  لوِكُيَْخَضعوَنُلَهُ  ُاْلم  َمْملََكةٌُأبَِديَّةٌ،َُوك لُّ َُمْملََكتَهُ  ُا(إنَّ

ُِلُ .1 جُّ ُبِالباِطِل؟ُتَْلَهجُ اْْل َمم ،ُوََُماذاُتَض  ُالشُّعوب 

2. ُ. بُّ الرَّ ِ،َُوَعلىُاْلَمِلِكُالَّذيَُمَسَحهُ  ب  هاُُيَتآَمروَنَُمعًاَُعلىُالرَّ كَّام  ُاْْلْرِضُيَثوروَنَُوح  لوك  ُم 

ُيَقولوَن:ُ"تَعالَواُنَْقَطْعُق يودَه ماَُوَنْطَرْحُنيَره ماَُعن ا". .3

ُالسَّاِكَنُفيُالسَّما .4 ُبِِهْم.لَِكنَّ ُيَْستَْهِزئ  بُّ .ُالرَّ ُواِتُيَْضَحك 

ْم.ُ .5 ْمُفيَُغَضٍب،ُوفيَُغْيِظِهُي ْرِعب ه  ُي َؤن ِب ه 

قدَِّس". .6 َُمِلكيَُعلىُِصْهيَوَنَُجبَليُاْلم  :ُ"أناَُمَسْحت  ُيَقول 

:ُ"قاَلُلي:ُأَْنَتُاْبني،َُوأناُاْليَوُْ .7 بُّ ُبِماُقََضىُبِِهُالرَّ َُمَُولَدْت َك.دَعونيُأناُاْلَمِلَكُأ ْخبِر 

ْلًكاُلََك. .8 ُأ ْطل ْب،ُفَأ ْعِطيََكُميراَثُاْْل َمِمَُوأقاِصَيُاْْلْرِضُم 

ْمَُكإناٍءُِمْنَُُخَزٍف". .9 ه  م  ُتَْرعاه ْمُبِقَضيٍبُِمْنَُحديٍدَُوت َحط ِ

كَّاَمُاْْلْرِض! .11 ُتََعقَّلوا،ُواتَِّعظواُياُح  لوك  ُفَياُأيُّهاُاْلم 

ُبَِخْوٍفُ .11 بَّ ُوقَّب ِلواُقَدََمْيِهُبِِرْعدَةٍ.ا ْعب دواُالرَّ

ْحتَميَنُبِِه. .12 ُيَْغَضَبُفَتَْهِلكواَُسريعًا.َُهنيئًاُِلَجميعُِاْلم  ُِلئاَل 

وحُِاْلق د ِس، .13 ْبِنُوالرُّ ِلْْلِبُوااْلِ ُاْلَمْجدُ 

َُكماُكاَنُفيُاْلبَدِْءُواْْلَنَُوَعلىُالدَّواِمَُوإلىُدَْهِرُالد اِهريَن.ُآمين. .14

 

ُ ُفيَُزَمِنُاْلِفْصحِ:َُهل ِلويا(إنَّ )ي ضاف  َوي طيعونَهُ  لوِكُيَْخَضعوَنُلَهُ  ُاْلم  َمْملََكةٌُأبَِديَّةٌ،َُوك لُّ َُمْملََكتَهُ 

 ُاِْستَِمْعَُصالتي  ياَُربُّ

 َُوص راخيُإلَْيَكُيَأْتي

ُاْلكاِهنُ  ُ :ي ضيف 

 ُْالسَّالم ُِلَجميِعك م 

 ََُُوَمَعُروِحك

  :ِلن َصلِّ 

َُشْيٍءُبِإْبنَِكُاْلَحبيِب،َُمِلِكُاْلكَُأيُّهاُ دَُك لَّ ُاْلق دَْرةِ،ُياَُمْنُأَردَْتُأْنُت َوح ِ ل ِيُّ ُاْلك  السَّْرَمِديُّ ْوِن،َُهْبُِْل ْسَرةُِاْْل َمِمُاْلَكبيَرةُِالَّتيُاْْللَهُ 

ُأواٍنَُوإلىُت عانيُِمْنُِجراحُِاْلَخطيئَِة،ُأْنُتَْخَضَعُلنِيِرُاْبنَِكُالطَّي ِِب؛ُه َوُاْْلُ وحُِاْلق د ِس،ُاْْلَنَُوك لَّ َُمعََكَُوَمعُِالر  الَّذيُيَْمِلك  لَهُ 

ُ.دَْهِرُالد اِهرينَُ

ُآمين.ُ

 

شوع  َوافِر   ( أْعب د ِك بِخ   )اْلَخميس 
ُ

ْستَتَِرة ، اْلم  شوعٍُوافٍِر،ُأيَّت هاُاْْل لوَهةُ  ُإن يُأْعب د ِكُبِخ 

َحقًّاُتَْحَتَُهِذِهُ  الظَّواِهِر،اْلماثِلَةُ 

ُقَْلبيُك لُّه ُ  لَِكُيَذَْعن 

ُفَقيٌر. ُماُأناُإال  ر ِ  فَأماَمَُهذاُالس ِ
 

ُي دِْرك ِك، َُوالُاللَّْمس  َُوالُالذَّْوق  ُالُاْلبََصر 

ِكُ. ُليُِسرَّ ُب ْشرىُاْلَكِلَمِةُتَْكِشف   لَِكنَّ

ُهللاَُِوأتَقَبَّل ه ، اْبن  ُبِماُقالَهُ   أ ْوِمن 

 ِمْنَُكالِمُاْلَحقيقَِةَُهذا.َُوالَُشْيَءُأَصحَُّ
ُ

ليِب،ُاِْحتََجبَْتُأ لوِهيَّت َك، َُعلىُالصَّ



اُه نا،ُفَتََخفَّْتُأْيًضاُإْنساِنيَّت َك، ُأم 

ُبِِهما، َُوأْعتَِرف  َُولَِكن يُأ ْوِمن 

. ُالت ائِب  الل ِصُّ ُِمْنَكُماَُطلَبَهُ  َُوأْطل ب 
ُ

ُإن يُالُأرىُِجراَحَكَُكماَُرآهاُتوما،

ُبِذَِلَك،َولَِكنَُّ َُكُإلَهي،َُوأْعتَِرف 

ُبَِكُأْكثََرُفَأْكثََر، ُإْجعَْلنيُأ ْوِمن 

ُفَفيَكَُرجائي،َُوإن يُأ ِحبَُّك.
ُ

!ِ ب  دَْتُِذْكرىَُمْوِتُالرَّ ُتََمجَّ

ُالَّذيُي ْحييُاْْلْنساَن، ُاْلَحيُّ ْبز  ُأيُّهاُاْلخ 

ُأْعِطُروحيُأْنُتَعيَشُِمْنُِخالِلَك،

ُدائًِماُبِع ذوبَتَِك.َوأْنُتَتَلَذَّذَُ
ُ

ياَُسي ِديُيَسوَع،ُطائَِرُاْلبََجعُِ
ُالتَِّقيُ ُ*

، ْرنيُبِدَِمَك،ُأناُالنَِّجس  َُطه ِ

ُفَن ْقَطةٌُواِحدَةٌُِمْنُدَِمَكُتَْكفي

ُإثٍْم. ُِلت َخل َِصُاْلعالََمُِمْنُك ل ِ
ُ

ْحتَِجبًا، ُياُيَسوَع،ُالَّذيُأراَكُاْْلَنُم 

ٌشُإلَْيهُُِأْرجوَكُأْنُت َحِق َقُليُما تَعَط ِ ُأناُم 

ُِِحجابٍُ َلَُوْجَهَكُِمْنُدوِنُأي  ُأْنُأتَأمَّ

ْؤيَِةَُمْجِدكَُ ُ.ُآمين.َوأْنُأتََهلََّلُبِر 
 

ُهذاُالطائَرُكانُيعطيُمنُدِمهُالمأ(ُ*) أن  لونُكعالمٍةُلإلفخارستيا،ُإذُي عتقدُ  هاُالمسيحيونُاْلو  ُالبجعُِهيُصورةٌُكاَنُيستخدم  ُفراِخه.كَلُلطائر 

مثالًُحيًّاُللسي ِدُالمسيحُِالذيُي غذ يُنفوَسناُبجسِدهُودِمهُاْلقدَسْين. ُهذهُالصورةُ  ُفت شك ل 

 

 األثَناِسي اْْليمانِ  قانون  
 

اْلواِحد ،ُالَّذيُكاَنُقَْبَلُالدُّهوِرُ ُاْْللَهُ  لََك،ُأيُّهاُالث الوث  ُفيَُزَمِنُوَُاْلَمْجدُ  ُاْلِفْصحِ:َُهل ِلويا(.ه َوُاْْلَنَُوإلىُاْْلبَِد.ُ)ي ضاف 

 

َُشيٍءُأْنُيَتََمسَّكَُ .1 َُوقَْبَلُك ِل  الًّ أْنُيَْخل َصَُوَجَبَُعلَْيِهُأوَّ َُمْنُي ريدُ   بِاْْليماِنُاْلكاثوليكيُاْلجاِمعُِالش اِمِل: ك لُّ

َُهالًكاُأبَِديًّا.َُوَمْنُالُيَْحفَظ َُهذاُاْْليماَنُبِأْكَمِلِهَُوِمْنَُغْيِرُإْفساٍدُأْوُتَْعديٍلُفيِهُيَْهِلكُ  .2 َُوِمْنُدوِنَُشك ٍ

ُه َوُأْنُنَْعب دَُإلًَهاُواِحدًاُفيُثالوٍث،َُونَْعب دَُثالوثًاُفيَُوْحدانِيٍَّة. .3 ُالشَّاِمل  ُالْجاِمع  ُواْْليمان 

ُنَْخل َطُبَْيَنُاْْلقانيِم،َُوالُأْنُنَْفِصَلُفيُاْلَجْوَهِرُأْوُنَْقِسَمُالذ اَت. .4 َُويَِجَبُأال 

ُلُِ .5 وحُِاْلق د ِسُأ ْقنوًماُآَخَر.فَإنَّ ُْْلِبُأ ْقنوًما،َُوِلاْلْبِنُأ ْقنوًماُآَخَر،َُوِللرُّ

د ِسُ .6 وحُِاْلقـ  ُِلْْلِبَُوااْلْبِنُوالـر  تَساِويًا،َُوَجالاًلُأبَِديًّاُواِحدًا. َولَِكنَّ  الهوتًاُواِحدًا،َُوَمْجدًاُم 

،َُوَكذَِلَكُ .7 ْبن  ،َُكذَِلَكُااْلِ .َوَكماُه َوُاْْلب  ُاْلق د س  وح  ُالر 

َُمْخلوٍق. .8 َُغْير  ُاْلق د س  وح  َُمْخلوٍق،ُوالر  َُغْير  ْبن  َُمْخلوٍق،ُوااْلِ َُغْير  ُفَاْْلب 

َُمْحدوٍد. .9 َُغْير  ُاْلق د س  وح  َُمْحدوٍد،ُوالر  َُغْير  ْبن  َُمْحدوٍد،ُوااْلِ َُغْير  ُاْْلب 

11. ُ ُاْلق د س  وح  ،ُوالر  َُسْرَمِديٌّ ْبن  ،ُوااْلِ ُسرمديٌّ .اْْلب  َُسْرَمِديٌّ

ُواِحدٌ. .11 َُوَمَعُذَِلَكُه ْمُلَْيسواُثاَلثَةََُسْرَمِدي يَن،ُبَْلَُسْرَمِديٌّ

12. ُ َُمْخلوٍق،َُوواِحدٌَُغْير  َُمْحدوٍد.َوَكذَِلَكُلَْيسواُثاَلثَةًَُغْيَرَُمْحدوديَن،َُوالُثاَلثَةًَُغْيَرَُمْخلوقيَن،ُبَْلُواِحدٌَُغْير 

13. ، ُضابِط ُاْلك ل ِ .َُكذَِلَكُاْْلب  ُضابِط ُاْلك ل ِ ُاْلق د س  وح  ،ُوالر  ُضابِط ُاْلك ل ِ ْبن  ُوااْلِ

14. . ،ُبَْلُواِحدٌُضابِط ُاْلك ل ِ َُوَمَعُذَِلَكُه ْمُلَْيسواُثاَلثَةًُضابِطيُاْلك ل ِ

ُه َوُإلَهٌ. .15 ُاْلق د س  وح  ُه َوُإلَهٌ،ُوالر  ْبن  ُه َوُإلَهٌ،ُوااْلِ ُواْْلب 

ْمُلَْيسواُثاَلثَةَُآِلَهٍة،ُبَْلُإلَهٌُواِحدٌ.ُ .16  َولَِكنَّه 

17. . بُّ ُه َوُالرَّ ُاْلق د س  وح  ،ُوالر  بُّ ُه َوُالرَّ ْبن  ،ُوااْلِ بُّ ُه َوُالرَّ  َكذَِلَكُاْْلب 

ُواحدٌ. .18 ْمُلَْيسواُثاَلثَةَُأْرباٍب،ُبَْلَُربٌّ َُولَِكنَّه 

ناُ .19 ر  ُيَأْم  ُالد يَنُاْلَمسيِحيَّ ،َُكذَِلَكُي ْنهيناَُعِنُاْلقَْوِلُبِثاَلثََُوَكماُأنَّ ُأ ْقنوٍمُِمْنُاْْلقانيِمُه َوُبِذاتِِهُإلَهٌَُوَربٌّ ُك لَّ ُةُِبِأْنُنَْعتَِرَفُبِأنَّ

ُآِلَهٍةُأْوُثاَلثَِةُأْرباٍب.



َُمْولوٍد. .21 َُمْخلوٍق،َُوَغْير  َُمْصنوعٍُِمْنُأَحٍد،َُوَغْير  َُغْير  ُواْْلب 

ُِمَنُاْْلِبُوَُ .21 ْبن  َُمْخلوٍق،ُبَْلَُمْولودٌ.وااْلِ َُمْصنوعٍ،َُوَغْير  َُحِدِه،َُغْير 

ْبِن،ُلَْيسَُ .22 ْنبَثٌِقُِمَنُاْْلِبُوااْلِ ُم  ُاْلق د س  وح   بَِمْصنوعٍَُوالُبَِمْخلوٍقَُوالُبَِمْولوٍد. والر 

أْبناٍء.ُوالرُ  .23 ُه َوُواِحدٌ،ُالُثاَلثَةُ  ْبن  آباٍء.ُوااْلِ ُه َوُواِحدٌ،ُالُثاَلثَةُ  أْرواحُِق د ٍس.فَاْْلب  ُه َوُواِحدٌ،ُالُثاَلثَةُ  ُاْلق د س  ُوح 

ُِمْنَُغيُْ .24 ُِمْنَُغْيِرِهُأْوُأْصغَر  ِرِه؛َُوإنَّماُاْْلقانيم ُالثَّالثَةُ َولَْيَسُفيَُهذاُالث الوِثَُمْنُه َوُقَْبَلَُغْيِرِهُأَْوُبَْعدَه ،َُوالَُمْنُه َوُأْكبَر 

تَساووَن.  َجميعًاَُسْرَمِدي وَنَُوم 

فيُثالوٍث.وَُ .25 ُفيَُوْحدانِيٍَّة،َُواْلَوْحدانِيَّةُ  ُأْنُي ْعبَدَُالث الوث   ِلذَِلَكُفيَُجميعُِاْْل موِرَُكماُذ ِكَر،ُيَِجب 

ُفََمْنُشاَءُإذًاُأْنُيَْخل َص،َُعلَْيِهُأْنُيَْعتَِقدََُهذاُفيُالث الوِث. .26

ُأْنُن ْؤِمَن،َُعْنُيَُ .27 ِدَُرب ِناُيَسوَعُاْلَمسيحِ.َكذَِلَكُيَْلَزم ُِلْلَخالِصُاْْلبَِدي  ُقيٍن،ُبِتََجسُّ

َُربَّناُيَسوَعُاْلَمسيَحُاِْبَنُهللاِ،ُه َوُإلَهٌَُوإْنس .28 ْستَقيَمُه َوُأْنُن ْؤِمَنَُونَْعتَِرَفُبِأنَّ ُاْْليماَنُاْلم   اٌنُفيُآٍن.ِْلنَّ

ِهُفيُاْلعالَِم.إلَهٌَُمْولودٌُِمْنَُجْوَهِرُاْْلِبُقَْبَلُاْلعالَميَن.ُإْنساٌنَُمْولودٌُمُِ .29 ُْنَُجْوَهِرُأ م ِ

31. .ٍ :ُكائٌِنُبِنَْفٍسُناِطقٍَةَُوَجَسٍدُبََشِري  ُإلَهٌُتامٌّ،َُوإْنساٌنُتامٌّ

 ِلْْلِبُبَِحَسِبُالهوتِِه،َُودوَنُاْْلِبُبَِحَسِبُناسوتِِه. .31

 َوه َوَُوإْنُيَك ْنُإلًَهاَُوإْنسانًا،ُإنَّماُه َوَُمسيٌحُواِحدٌُالُاثْناِن.ُ .32

هوِت.ه َوُ .33 ِلُالهوتِِهُإلىُناسوٍت،ُبَْلُبَِرْفعُِالن اسوِتُإلىُالال  ُواِحدٌُالُبِتََحوُّ

ْملَِة،ُلَْيسُبِاْختاِلِطُاْلَجْوَهِر،ُبَْلُبَِوْحدانِيَِّةُاْْل ْقنوِم. .34 ُواِحدٌُفيُاْلج 

ُالنَّْفَسُالنَّاِطقَةَُواْلَجَسدَُه ماَُمعًاُإْنساٌنُواِحدٌ،ُ .35 َكماُأنَّ ُه ماَُمعًاَُمسيٌحُواِحدٌ.ِْلنَّهُ  َواْْلْنسان  َُكذَِلَكُاْْللَهُ 

ُواِت.ه َوُال ذيُتَألََّمُِْلْجِلَُخالِصنا،ُه َوُال ذيُنََزَلُإلىُاْلَجحيِمَُوقاَمُأْيًضاُفيُاْليَْوِمُالث اِلِثُِمْنُبَْيِنُاْْلمُْ .36

ابِِطُ .37 .َُوِمْنُه ناَكُيَأْتيُِليَديَنُاْْلْحياَءَُواْْلْمواَت.َوَصِعدَُإلىُالسَّماِء،َُوَجلََسَُعْنُيَميِنُهللاُِاْْلِبُالض   اْلك لَّ

ِة. .38 اْلِحساَبَُعْنُأْعماِلِهِمُاْلخاصَّ ُاْلبََشِرُبِأْجساِدِهْم؛َُوي َؤد وَنُأماَمهُ  ُالَّذيُِعْندََُمجيئِِهُيَقوم َُجميع 

لوَنُاْلَحياةَُاْْلبَِديَّةَ،َُوا .39 اِلحاِتُيَدْخ  لوَنُالن اَرُاْْلبَِديَّةَ.فَالَّذيَنَُعِملواُالص  ي ِئاِتُيَدْخ   لَّذيَنَُعِملواُالسَّ

ُأْنُيَْخل َصُِمْنُدوِنُأْنُي ْؤِمَنُبِِهُبِأمانٍَةَُويَقينٍُ .41 ُاْْلْنسان  ُالَّذيُالُيَْستَطيع  ُاْلكاثوليِكيُّ ُ.َهذاُه َوُاْْليمان 
ُ

o ،وحُِاْلق د ِس ْبِنُوالر  ِلْْلِبُوااْلِ ُُ-اْلَمْجدُ 

 ُُاْلبَدِْءُواْْلَنَُوَعلىُالدَّواِمَُوإلىُدَْهِرُالد اِهريَن.ُآمينَكماُكاَنُفي
ُ

اْلواِحد ،ُالَّذيُكاَنُقَْبَلُالدُّهوِرُ ُاْْللَهُ  لََك،ُأيُّهاُالث الوث  ُفيَُزَمِنُاْلِفْصحِ:َُهل ِلويا(.وَُاْلَمْجدُ  ُه َوُاْْلَنَُوإلىُاْْلبَِد.ُ)ي ضاف 

o ُاِْستَِمْعَُصالتَنا،  ياَُربُّ

 ناُإلَْيَكُيَأْتي  َوص راخ 
ُ

:  ي ضيف  اْلكاِهن 

o ُْالسَّالم ُِلَجميِعك م 

َُوَمَعُروِحكَُ

:  ِلن َصّلِ

د اَمَكُأْنُي دِْركواَُمْجدَُالث الوِثُاْْلُ  ،ُياَُمْنُبِنوِرَُحقيقَِةُاْْليماِن،ُأْعَطْيَتُخ  ُاْْلَزِليُّ ُاْلقَدير  ِ،َُوأْنُيَْعب دواَُوْحدَتَه ُأيُّهاُاْْلب  يُفُبَِدي 

ُحيٍنُِمْنُك ل ُِ َوُك لَّ ِمْحنٍَة.ُبِواِسَطِةَُسي ِِدناُيَسوَعُُاْلق دَْرةُِواْلَجالِل:ُإنَّناُنَْرجوَكُأْنُت ْعِطيَنا،ُِمْنُِخالِلُثَباِتَُهذاُاْْليماِن،ُأْنُنَْنج 

َُمعََكُبَِوْحدَةُِالث الوِثُاْْلْقدَِس،ُإلى ُدَْهِرُالد اِهريَن.ُآمين.ُاْلَمسيحُِاِْبنَِك،ُالَّذيُيَْحياَُويَْمِلك 

ثَلَّث  التَّْقديِس   النَّشيد  اْلم 

وحُِاْلق د ِس،ُ ْبِنُوالرُّ  اْْللَِهُاْلواِحِد.ُآمين.بِاْسِمُاْْلِبُوااْلِ

o َُُّاِْفتَْحَُشفَتَي ُياَُربُّ

 َُفَي ْعِلَنُفَميُُتَْسبيَحك 

o َُوساِعدْني ُياَُربُّ  َهلُّمَّ

 ُإلىُنَْجدَتي  أْسِرْعُياَُربُّ

o ،وحُِاْلق د ِس ْبِنُوالر  ِلْْلِبُوااْلِ  اْلَمْجدُ 

 َُكماُكاَنُفيُاْلبَدِْءُواْْلَنَُوَعلىُالدَّواِمَُوإلىُدَْهِرُالد اِهريَن.ُآمين

ُ

:   اْلَجميع 

،ُاِْرَحْمنا. ،ُق د وٌسُالَّذيُالُيَموت   ق د وٌسُهللا ،ُق د وٌسُاْلقَِويُّ

o ...ُأباناُالَّذيُفيُالسَّماواِت



 ُْبَزنا....أْعِطنا  خ 
 

ر   ( ٩)ت َكرَّ  َمّرات 

o . ُاْلَمجيد ُإلىُدَْهِرُالد اِهريَن،ُأيُّهاُالث الوث  والشُّْكران  ُواْلَمْجدُ  ُلََكُالتَّْسبيح 

 ُ.َُمْملوَءتاِنُِمْنَُمْجِدَكُاْلعَظيِم ُواْْلْرض  نوِد.ُالسَّماوات  ُاْلج   ق د وٌس،ُق د وٌس،ُق د وٌسَُربُّ
o ُِلْْلِب وحُِاْلق د ِسُاْلَمْجدُ  ْبِنُوالر   ،وااْلِ

 ُ.آمين.َكماُكاَنُفيُاْلبَدِْءُواْْلَنَُوَعلىُالدَّواِمَُوإلىُدَْهِرُالد اِهريَن 

ُ

ْنقَُ ُم  َُغْير  ُواِحدٌ قَدٌَّس ُم  ُثالوٌث ُاْلباَرْقليط ، ُاْلق د وس  وح  ُوالر  ُاْلَوحيد ، ْبن  ُوااْلِ ، ُاْلخاِلق  ُاْْلب  ُهللا ، ُأيُّها َك م  ُن عَظ ِ كَُِسٍم؛ َُون َسب ِح 

إلىُاْْلبَِد. ُقَْلبِنا.ُلََكُاْلَمْجدُ   َون باِرك َكُبِِمْلِءُأْفواِهناَُوِمْنُك ل ِ

 

o .وَحُالق د َس ْبَنَُوالر  ُفَْلن باِرِكُالث الوَثُاْْلْقدََس،ُاْْلَبَُوااْلِ
إلىُدَْهِرُالدُّهورُِ ْمهُ  وْلن عَظ ِ ُِلن َسب ِْحهُ 

  :ِلنَُصل ِ 

، فَباَت بِإْمكانِِهْم َمْعِرفَ أيُّها اْْللَهُ  ََْرةِ، يا َمْن أهَّْلَت أْبناَءَك ِْلْعالِن اْْليماِن اْلَحقيِقيي ِ اْلقُ يُّ اْلكُليِيي َِ ِ والسُّجوَُ اْْلبَ َِ الثيالوِث اْْلَزِليي ةُ َمْج

ََْرتِها؛ َهْبنا أْن نَِجََ ِمْن ِخالِل ثَباِت َهذا اْْليمانِ   .ِحمايَة، َاَِِمة، ِمْن كُليِ اْلَمصاِعِب. بِيَسوَع اْلَمسيحِ َربيِنا. آمين ِلعََظَمِة  َوْحََتِِه َوَُ

 :اْلَجميعُ 

نا، أْحيِنا! ْرنا، نَجيِ  يا أيُّها الثيالوُث اْلكُليِيُّ اْلِغْبَطِة َحريِ


