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 كنيسة السيدة العذراء لألقباط الكاثوليك
 اكاليفورنيـ –لوس انجلوس 

 تقديــم
الكتاب  في واستخدمها إبراهيم، أبينا أيام منذ الكنيسة بها عاشت كتابية حقيقة القديسين شفاعة إن

 في المسيح يسوع ربنا وسجلها وطوبيا، وداود ويعقوب واسحق إبراهيم القديسون آباؤنا المقدس

 حياتهم في المؤمنون واختبرها وعبادتها صلواتها في الجديد العهد كنيسة لجديد واستخدمتهاا العهد

 .العامة والخاصة ومشكالتهم
مجد ـيتمتعون بال ينمـمجدون والذـمسيح السري الـالقديسون الذين هم أعضاء جسد الان 
هم أحياء وليسوا و  (،:517هيكله")رؤيا ي،"لذلك هم أمام عرش اهلل يعبدونـه نهارًا ولياًل فـمعه

نـما إلـه أحيـاء ألن أمواتًا  له يعقوب وهو ليس إله أموات وا  له إسحق وا  "إن الرب هو إلـه إبراهيم وا 
( فهم يحملون صلواتنا ويطلبون من اهلل من أجلنا ولهذا فنحن 02783قا)لو  الجميع يحيون له"

أّي القديسين  "أدع لعل لك من ُيجيب وأنظر إلـى نصلي معهم ونطلب شفاعتهم
 .(571تلتفت")ايوب
نتيجة  مسيحـلاالسيد لنا إستنادًا على إستحقاقات الِنعـم هـم وسطاء يستطيعون استمداد فالقديسون 

على  وااشقد عوالقديسين مريم العذراء أم يسوع وأمنـا  تجسده وموتـه وقيامتـه. وبـما أن القديسة
 يعنا فم نو كشتر يما نقاسيـه ف واتفهـميأن  منههذا يـمكلمن اآلالم والضيقات و وا األرض وعان

 .هلل صلواتنـا

ألف كاهنا  434ألكثر من 5111مارس  81في توجيهات البابا يوحنا بولس الثاني على ضوء و 
اإلضافة الي بوضعت كنيستنا هنا بين المؤمنين فلقد بضرورة ان يعّلموا المؤمنين كيفية الصالة، 

اعداد وتجميع الشماس نبيل من  اخرى بكتعدة في غربتي" "قيثارتي وكتاب صلوات األجبية 
 –"حياتي مع مريم (، 2007يونيو)"صلوات مع القديسة مريم العذراء" مثل كتاب  ،حليم يعقوب

، (8332ديسمبر  2تساعيات للقديسة مريم أم يسوع")"، و(:833كتيب للصالة اليومية" )يونيو 
"صلوات بالمسبحة مع القديسة مريم أم ، و(8331"طلبات للقديسة مريم ام يسوع")مارس و

ر كتاب يحوي مجموعة من التساعيات اصدتم ا 8350ديسمبر  . وفي(8331يسوع")اغسطس 
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 ،سينالقديللمالئكة و موجهة يتضمن تساعيات ني وها هو كتاب ثا ،األقدس لثالوثموجهة لال
ة مريم بشفاعة أمنا القديسوقت الـمحن والضيقات لكي يسكب الرب علينا مراحـمه  لـممارستها في

ة وطبقا وضع التساعيات حسب شهور السنترتيب و في هذا الكتاب تم  .وشفاعة القديسين أم يسوع
لتذكار عيد القديس بما يضمن تالوة الصلوات على مدار العام او لطلب شفاعة قديس ما في 

 إنتقالـه أو إستشهاده،وم ي تحتفل الكنيسة عامـة بعيد واحد لكل قديس يتم فيـه تذكارو . ذكراه
باإلضافـة الى أن هناك أعياد أخرى نتيجة إكتشاف رفات لقديس أو إتمام معجزة لـه أو تدشين 

م تحديد إذا تيكنيسة على اسمه. تحديد األعياد الدينيـة عامـة بقرار من السلطات الكنسية وفيهـا 
 يمعاء فالكنيسة الكاثوليكية ج يا أو فمنطقة أو إقليم مـي ما كان العيد يتم اإلحتفال بـه محليـًا ف

 العالـم كله، وأيضًا تحدد درجـة أهـمية ذلك العيـد.  
ان معنى الصالة كما جاءت في قوانين الكنيسة الكاثوليكية تعني رفع القلب والفكر الي اهلل وطلب 

لصيغ أو بـسرد بعـض ا قشور التـساعيـة ونكتفـي نتوقف عنـد الّ أعليـنا ، فاشياء صالحة منه
القديسـة  الرب، وحافزًا نـتلقاه من مجااًل للقـاء حقيقـي عميق مع ـل ان نـجـعـل تساعيتنـاب الصلوات،

مسيرتنـا اليوميـة عـلـى  روح اإليـمان والـتـضحية فـي لى الـمزيـد منعاو من القديسين مريم أم يسوع 
 .القداسة درب

وحيـة للجميع وأن تساعد أبناء الكنيسة ر بركة  سببا الكتيب كون هذيطلب من الرب أن أ
 ركة الرب وشفاعة أمنا مريم العذراء.ببالكاثوليكيـة لينموا فى اإليـمان 

 
 راعي الكنيسة

 القمص مرقس خير عازر
 8354 مارس يلوس انجلوس ف
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 مقدمــة
 من هو القديس؟

القديس، هو كل شخص عاش الفضائل اإللهية في اإليمان والرجاء والمحبة، خالل حياته على 
ة، في بعض تشترط الكنيسذا اإلعالن و تعلن الكنيسة ه بعد تحقيق دقيق في سيرة حياتهو األرض 

ن القداسة، إلعال -غالًبا ما تكون شفائية عجز الطب عن حّلها  -الحاالت تأييد التحقيق بمعجزة 
ال تكتفي بإعالنه طوباوًيا.   وا 

عو ، مدسر العمادتعني كلمة قديس كتابيًا "المفروز أو المتقدس لغاية معينة"، وكل من نال 
 للقداسة.

كنائس على لمن الممكن تكريم القديس سواء من خالل التكني باسمه، أو تشييد ا: كرام القديسينإ
عني أبًدا العبادة، ي ريم من باب االقتداء والتمّثل والكاسمه، أو تكريم أيقوناته، أو رفاته، غير أن الت

داسة أبنائها وبناتها، وق بأّن "الكنيسة في إعالن تكريم يوحنا بولس الثانيالبابا الراحل القديس ويعّلم 
تؤدي التكريم السامي إلى اهلل نفسه منبع كل قداسة"، ومن الممكن أن يكون القديس من جميع 

 األعمار أو األجناس، أو الوظائف والمهن االجتماعية وليس الكهنة والرهبان فقط.

لتعليم اّص القديسون يعتبرون أيًضا مثال وقدوة للمسيحين، ويدعون "شهود اإليمان" كما ين
يمان، : "فالعالم الذي نعيش فيه، كثيًرا ما يبدو بعيًدا جًدا عما يؤكده اإلالمسيحي للكنيسة الكاثوليكية

وتجارب الشر واأللم والمظالم والموت تبدو متناقضة مع اإلنجيل، وقد تستطيع أن تزعزع اإليمان، 
الة، من الممكن التوجه نحو القديسين، إذ تقتضي الضرورة وأن يكون موضع تجربة. في هذه الح

( 81: 4أن نتوجه إلى شهود اإليمان، إبراهيم مثاًل الذي آمن راجًيا خالف كل رجاء )رومية 
ومريم العذراء التي في "رحلة اإليمان" انطلقت حتى "ليل اإليمان" في ليل قبر ابنها، ولم تفقد 

دًدا من هذه النصائح: "اذكروا دائًما مرشديكم الذين علموكم كالم إيمانها". الكتاب المقدس يحوي ع
 اهلل. تأملوا بسيرتهم حتى النهاية واقتدوا بإيمانهم".

 ان تكريم القديسين ليس فقط لـمجرد اننا نريد ان نقدم الحمد والشكر لهم، فهم ممتلئون من 
كرامنا لهم اي شيئ لل   مجد السماوي الذين يتمتعون بـهالـمواهب السماويـة ولن يضيف حمدنا أوا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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عجابنا هذا سيؤدى ألن نحبهم، ومحبتنـا هذه  اآلن. نحن نكّرم القديسين ألننا معجبون بهم وا 
ستدفعنـا ألن نتمثل بسيرتهم وبهذا ننال رضى اآلب السماوي ورضاهم عنـّا فيداوموا الصالة من 

 أجلنا. 
ن او وضع باقة من الزهور او حتى التناول من ان تالوة صالة امام تمثال او صورة ألحد القديسي

مع انها كلها اعمال حسنة ولكن ما جدواها إن لم  عيد هذا القديس او ذاك، ياالسرار اإللهية ف
يكن القلب والحياة اليومية تعكس نفس إيمان والـممارسات التقويـة التى مارسها القديسون فى 

 لسماويـة.  حياتهم على األرض فنالوا بها تلك األمجاد ا
 إعالن القداسة في الكنيسة الكاثوليكية

نيسة قانوًنا بأنه ال يعتبر قديًسا في نظر الك أوربان الثامنأصدر البابا  القرن السابع عشرفي 
ين سإال من يثبته الحبر األعظم بنوع احتفالي وأدرج اسمه في عداد القديسين. غير أّن القدي

السابقين، الذين يكرمون اكراًما جمهورًيا، بقوة العادة االجتماعية ومصادقة الكنيسة ورضاها، 
ن لم يكونوا مثبتين من الحبر األعظم  بالتالي هم جديرون باإلكرام المقدم لهم عبر القرون، وا 

ا إال في جمهوريً  إثباًتا احتفالًيا. أما الطوباوي، أي السعيد في السماء، ال يسمح بإكرامه إكراًما
منطقته أو مناطق أخرى تحدد من قبل السلطة الكنسية. في الكنيسة الكاثوليكية هناك مجمع 

 خاص لدعاوى القديسين لتولى التحقيق في سيرة المرشح.
الكنيسة توصي بهم ليكونوا قدوًة للمؤمنين، " 1وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني

وفعاًل إن التأّمَل في حياة الناس الذين تبعوا المسيح بأمانٍة، هو دافٌع  وموضوعًا إلكرامهم بتقوى.
وفي الوقت عينه نتعلم هكذا  (81:88و 84:84رانيينيحثُّ على السعي إلى المدينة المقبلة )عب

أن نعرف الطريق التي بها ُيمكننا البلوغ إلى الوحدة الكاملة مع المسيح، أعني إلى القداسة، وسط 
الم وحسب حالة كّل واحد منا وأوضاعه الخاصة. ففي حياة الذين يشاركوننا طبيعتنا ظروِف الع

(، ُيظهر اهلل للبشر في 81:4رنثوسكو  2اإلنسانية وقد تحولوا تحواًل أكمل إلى صورة المسيح )
ضياٍء ساطٍع حضوره ووجهه. واهلل يكّلمنا عن طريقهم، ويرينا آيَة ملكوته ويجذبنا إليِه بقّوة، إذ 

(، ومثل هذه الشهادة لحقيقة 8:82رانييندينا مثل هذا السحاب الكثيف من الشهود يحدق بنا )عبل
ُم ذكَر سكان السماء من أجل مثالهم فحسب، بل حتى تتوثق بهذا توثقًا  اإلنجيل. ولكننا ال ُنكرِّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86


9 

 

ية.6-8:4سسأكثر وحدة الكنيسة كلها في الروح القدس )أف فكما  ( وذلك بممارسة المحبة األخوَّ
دنا شركة القديسين  بنا أكثر من المسيح، هكذا توحِّ أن الشركة بين المسيحيين الذين على األرض تُقرِّ
نه  إلى المسيح الذي منه تفيض، كما من ينبوعها ورأسها، كلُّ نعمٍة وحياُة شعب اهلل بالذات. وا 

نون العظماء إخوتنا والمحس ليليق جدًا أن نحبَّ أحباَء يسوع المسيح هؤالء وورثته، الذين هم أيضاً 
لى إسعافاتهم وعونهم  إلينا، وأن نشكر اهلل من أجلهم "ولَنْدُعهم بإنسحاٍق، ولَنلتجأ إلى صلواتهم، وا 
من أجل الخيرات التي علينا أن نطلبها من اهلل، بواسطة إبنه يسوع المسيح ربنا الذي هو فادينا 

ها إلى سكان السماء، إّنما تتجه في طبيعتها ومخلصنا الوحيد". ألن كلَّ شهادة حب أصيلة نقدم
بالذات كما في نهايتها إلى المسيح "إكليُل كل القديسين" وبواسطته إلى اهلل الذي هو عجيٌب في 

ٌد فيهم  .قديسيه وممجَّ
 ،ووحدتنا مع الكنيسة لتتحقق بأسمى طريقة، عندما ُننشد، بفرٍح مشترك، المديَح للعظمة اإللهية

د و يتال سيما في الل رجيا المقدسة حيث تفعل فينا قوة الروح القدس بعالمات األسرار، وعندما نمجِّ
العظمة اإللهية في ترتيلة مديٍح واحدة وفي فرٍح مشترك، وقد إفُتِدينا بدِم المسيح نحن الذين من 

وثق (. إذًا اإلحتفال بذبيحِة اإلفخارستيا هو الوسيلة األ5:9ياكل قبيلة، ولسان، وشعب، وأّمة )رؤ 
مين أواًل وقد إتحدنا معًا ذكَر الطوباوية مريم الدائمة بتوليتها  إلّتحادنا بعبادِة كنيسة السماء، "مكرِّ

 .نوالقديس يوسف، والرسل المغبوطين، والشهداء، وكل القديسي
أن هدف وجودنا ": 2184نوفمبر اولكلمة قداسة البابا فرنسيس يوم جاء في : البابا فرنسيس
اء َنحُن ُمنُذ َأيُّها اأَلِحبَّ “هو الملكوت! كما يكتب القديس يوحنا في رسالته األولى:  ليس الموت بل

اآلَن َأبناُء اهلل وَلم ُيظَهْر حتَّى اآلن ما َسَنصيُر ِإليه. َنحُن َنعَلُم َأنَّنا ُنصِبُح ِعنَد ُظهوِره َأشباَهه 
قاء اهلل، يؤكدون لنا هذا الوعد الذي ال (. فالقديسون، أصد2، 4 حنايو  8” )أَلنَّنا َسَنراه كما هو

يخّيب. فقد عاشوا حياتهم األرضية، بالحقيقة، في شركة عميقة مع اهلل. لقد رأوا وجه اهلل في 
إخوتهم الصغار والمحتقرين، وهم اآلن يتأملونه وجًها لوجه في جمال مجده.إن القديسين ليسوا 

هم مثلنا، مثل كل واحد منا، أشخاص عاشوا، قبل أن رجااًل ونساًء خارقين، ولم يوَلدوا كاملين. إن
ينتقلوا إلى مجد السماء، حياًة عادية، مليئة باألفراح واألحزان، باألتعاب والرجاء. لكن ما الذي 
غيرا حياتهم؟ إن حياتهم تغيرت عندما اكتشفوا محبة اهلل، وتبعوه من كل قلبهم، دون شروط أو 



10 

 

اآلخرين، وتحّملوا اآلالم والخصومات دون أن يعرفوا الكراهية، رياء؛ وقد صرفوا حياتهم في خدمة 
وأجابوا على الشّر بالخير، ونشروا الفرح والسالم. إن هذه هي حياة القديسين: فهم أشخاص من 
أجل محبتهم هلل لم يضعوا أمامه شروطا؛ ولم يكونوا منافقين؛ وقد قضوا حياتهم في خدمة القريب؛ 

الخصومات، لكن بدون أن يعرفوا الكراهية. فالقديسون ال يكرهوا ابدا.  وعانوا كثيرا العديد من
إفهموا هذا جيدا: إن كانت المحبة من اهلل، فالكراهية ِمن َمْن تأتي؟ الكراهية ال تأتي من اهلل، 
نما من الشيطان! وقد أبعد القديسون أنفسَّهم عن الشيطان؛ القديسون هم رجال ونساء يحملون  وا 

وبهم وينقلونه لآلخرين. هذا هو درب القداسة: رفض الكراهية مطلقا، وخدمة اآلخرين الفرح في قل
 واألكثر احتياجا؛ والصالة والعيش بفرحة!

فالقداسة ليست امتيازا للبعض، كما وكأن أحدا قد حصل على ميراثا ضخما؛ ألننا جميعا في 
ك اسة هي دعوة للجميع. لذلالمعمودية قد حصلنا على ميراث امكانية أن نصبح قديسين. فالقد

فنحن جميعنا مدعوون للسير على درب القداسة، وهو درب يحمل اسما، ووجها: وجه يسوع 
المسيح، الذي يعلمنا كيف نصبح قديسين. وهو ُيِرينا الطريق في اإلنجيل: أي ذاك الخاص 

ي ثقتهم ف . في الواقع إن ملكوت السماوات هو للذين ال يضعون(2-8:9ىمت جعبالتطويبات )را
نما في محبة اهلل؛ فملكوت اهلل هو ألصحاب القلوب البسيطة، المتواضعة،  األشياء المادية وا 
والذين ال يظنون أنفسهم أبراًرا، وال يدينون على اآلخرين، ملكوت اهلل هو للذين يتألمون مع 

لصنع  نالمتألمين ويفرحون مع الفرحين، ملكوت اهلل هو للمسالمين وللرحماء وللذين يسعو 
المصالحة والسالم. فالقديس والقديسة هما فاعال مصالحة وسالما؛ يساعدان دائما اآلخرين على 

ريد ي إيجاد المصالحة، ويجتهدان دائما حتى يحل السالم. فما أروع القداسة؛ إنها طريق رائع!
ب أبًدا، إنه يّ القديسون أن يعطونا رسالة. يقولون لنا: ثقوا في الرب ألنه ال يخّيب أبًدا! ال يخ

صديق مخلص يقف دائما بجوارنا. إن القديسين يشجعوننا بشهادتهم كي ال نخاف من السير 
بعكس التّيار، ومن عدم التفهم، واالستهزاء عندما نبشر به وبإنجيله؛ إنهم يظهرون لنا من خالل 

ذه األرض، لى هحياتهم أن الذي يبقى أميًنا هلل ولكلمته يختبر عزاء محبة اهلل وهو ال يزال ع
في الحياة األبدّية! هذا هو رجاؤنا، وهذا ما نطلبه من الرب من أجل إخوتنا ” ومائة ضعف“

 . "وأخواتنا الراقدين



11 

 

 
 

 

 

 

 



12 

 

 شهر يناير
 م(979-929) 13اسقف قيصيرية–القديس باسيليوس الكبير 

ST BASIL THE GREAT, CONFESSOR, ARCHBISHOP OF CAESAREA 

 يناير  2العيد1 

 
ك في تواضع جعلنا ُندر ااألسقف باسيليوس الكبير،  اللهم، أنت الذي أنرت الكنيسة بقدوة القديس

إلله ا حقيقة إنجيل الخالص. ونحيا على وفقها في محبٍة وأمانة. بربنا يسوع المسيح ابنك ووداعة
 .الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين

الوحيد  رسل ابنهقد أع المخلوقات، يا من اجل حبه ورحمته الالمتناهية يا اهلل رب القوات وصان
ربنا يسوع المسيح لخالصنا والذي بصليبه المّكرم حّطم سجل خطايانا وهزم بذلك رؤساء الشر 
                                                 

ولد في قيصرية كبادوكية. إعتنق الحياة النسكية، وسّن لها القوانين الكثيرة. واليزال  -باسيليوس الكبير 13
الكثيرون من رهبان الشرق يسيرون عليها. أقيم اسقفًا على مدينته، فكانبعلمه وقلمه، المدافع الباسل عن 
الفقراء، والمناضل عن حرية الكنيسة وكماالإليمان. 

http://www.marnarsay.com/Santas/Baciliyos.htm    ،
magnus.htm-http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/padri/basilius 

 

http://www.marnarsay.com/Santas/Baciliyos.htm
http://solzemli.wordpress.com/2009/06/17/saint-basil-the-great-on-self-discipline/
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وقوى الظالم، اقبل منا يا سيدنا الرحيم نحن الخطأة هذه الصلوات تعبيرا عمليا عن شكرنا وامتناننا، 
تجربة وحطمها وانزع عنا كل فكر شرير وبدّد اعداءنا الظاهرين والغير ظاهرين  وابعد عنا كل

بل ار الشر تميل لكلمات وأفك ال تجعل قلوبناومن يتربصون بنا لهالكنا. سّمر اجسادنا بمخافتك 
اغرس في نفوسنا حبك حتى تتمثل بك وتشتعل بنورك اإللهي األزلي فتضيئ مبددة كل ظالم 

لهي ونستسلم لمشيئتك المقدسة فنتحد معك يا اهلل األب األزلي وابنك الوحيد وتعترف بجودك اإل
 والروح المحيي القدوس الي دهر الداهرين. آمين.  

---------------------- 

 14تساعية للقديس انطونيوس الكبير
 في التقويم القبطي( 73يناير في التقويم الغربي و 3:)

ه على حيات نطونيوس، بأن يهجر الدنيا وما فيها، ويقفلقديس اعلى ا أنعمت، يا من يا اهلل
نا، وأن ُنحبك فوق أهوائ خدمتك في البرية بسيرٍة عجيبة، فهلم اآلن وامنحنا بشفاعته أن نتسامى

القديس ة اليك بشفاعرفعها نالتي نا وصالتنا على كل شيٍء في كل حين. اللهم، تقبل تقدمات
د قلوبنا من أمور األرض وأغاللها، فال نبتغي سواك غنّى، ،وجرّ )اذكر الِطلبـة.....( أنطونيوس

الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى  بربنا يسوع المسيح ابنك اإلله .أيها الخيُر األوحد
 .دهر الدهور. آمين

---------------------- 
 تساعية ثانية )تتلى من 8 يناير وحتى 1: يناير(15 

  حب الصمت: اليوم األول
 ،لصالةل لتستسلم، يا من نشرت العزلة خالل اتعابك الرسولية، القديس أنطونيوسأيها 

ة. الصالعذوبة عطنا ان نتذّوق ، وأمن كثرة الحركة والضجة، احمنا وتستغرق في التأمل

                                                 
14   

http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/santi/personaggi/Antonius.htm 

 

 
 منقول15

http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/santi/personaggi/Antonius.htm
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مثل قلبك  ،وان نكّلمه كماكنت تكّلمه. ولينفتح قلبنا ،عّلمنا ان نسبح اهلل كما كنت تسبحه
 .ابانا والسالم والمجد. آمين. على غنى الحب اإللهي

 األمانة: اليوم الثاني
نجيل أصبحت ملح األرض ونور العالموالكنيسة. امنحنا إلبأمانتك ل ،أيها القديس أنطونيوس

لكي تكون حياتنا مملؤة مناألعمال الصالحة. وبذلك يعود كل  ،هذه األمانة السخيةمثل 
 .والمجد ابانا والسالم. آمين. المجد إلى اآلب السماوي

 التسبيح: اليوم الثالث 
 لرب وال عن ا ألنه لم يكّف عن تسبيحملل، يا من لم يعرف لسانه ال ،أيها القديس أنطونيوس

دعوة الناس إلى تسبيحه. تلّطف وامنحنا ان نشاركك التسبيح ونعلن يسوع المسيح كل ايام 
 .ابانا والسالم والمجد. آمين. حياتنا

 معرفة اهلل: اليوم الرابع
هم وحث، دروس الالهوت على اخوة الرهبنة االوائل يتلقأيا من ، ايها القديس انطونيوس

تفتيش وساعدنا على ال، على روح الصالة والعبادة.افتح عقلنا وقلبنا على معرفة اسرار اهلل
 ابانا والسالم والمجد. آمين. وعلى العيش في طاعة الكنيسة، دائمًا عن الحقيقة
 الفقراءحب : اليوم الخامس

علنا جا أيها القديس أنطونيوس المشهور ك "قديس الجميع". كنت تحب الصغاروالفقراء.
. رحويكتشفوا طريق الف ،نتصرف كاخوة لجميع المتألمين لكي يولد الرجاء فيهم من جديد

 .ابانا والسالم والمجدآمين. 
 طيبة القلب: اليوم السادس

فعلة  حماس، و لطف المتواضعينيهبنا الرب  ، صّلي من أجلنا لكيأيها القديس أنطونيوس
 خوتنا البشر بعناية ورحمة،وسخاء الرحماء. عّلمنا ان ننظر إلى ا ،السالم وصفاءاألطهار
 ابانا والسالم والمجد. آمين. وان نحبهم من كل قلبنا
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 : المشاركة في آالم المسيحاليوم السابع
 نكتشف قيمة حياتنا في صليب لكيفي كتاباتك إنك تدعونا ، أيها القديس أنطونيوس

 نادم ابن اهلل وحده. ساعدناهو شفائتلك القادر على حنا اجر في مق تأمل بعالمسيح. وان ن
 ابانا والسالم والمجد. آمين. وتقديم آالمنا لخالص العالم، على فهم الحب الذي ننعم به

 الصالة الى مريم: اليوم الثامن
 وتدعوها " السيدة ،أم يسوع بكل عذوبة أيها القديس أنطونيوس، كنت تحّب مريم

د الساعات العصيبة. نري وبخاصة في، إليها كل يوم ئالمجيدة وباب السماء". وكنت تلتج
رعايتها و  مسّلمين ذواتنا لحسن عنايتها ونضع فيها كل ثقتنا، اليها بتواضع ئمعك ان نلتج
 ابانا والسالم والمجدلنا. آمين. 
 وس شفيعنامار أنطوني: اليوم التاسع

 ،ميعناومريم. كن لج شفع بنا لدى يسوع، أأيها القديس أنطونيوس، المرتفع إلى مجد السماء
طريق على ال، واحزاننا وسط افراحنامعنا في  والمتنّبه إلى حاجاتنا. سر ،الصديق الوفي

 باناابصلواتك من أجلنا. آمين.  الموصل إلى اهلل. ولتنفتح امامنا أخيرًا ابواب الملكوت
 .والسالم والمجد

 
 :حياة القديس انطونيوس الكبير

. بعد وفاة والديه، وزّع أمواله على الفقراء، 291نحو عام مصر في ولد  القديس انطونيوس أبو الرهبان،
واعتزل الناس، وعاش حياة توبة وتقشف، جذب إليه تالميذ كثيرين. جاهد الجهاد الحسن في سبيل 

في أثناء اضطهادات اإلمبراطور الروماني ديوقلسيانس وساند القديس أثناسيوس الكنيسة، فقوى المعترفين 
 .496في مقاومته لألريوسيين. توفي عام 
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 16يس فرنسيس دي سالتساعية للقد

 يناير( 24)
NOVENA TO SAINT FRANCIS DE SALES 

 
 أيها القديس فرنسيس دي سال المبارك، يا من كنت وانت على األرض تظهر العديد من 

الفضائل المسيحية وخاصة حب اهلل والقريب، ها انا أتقدم اليك وكلي ثقة في حمايتك لي 
اذكر و لتحول الكامل في حياتي وايضا لكل الخطأة واسألك ان تحصل لي من اهلل على نعمة ا

 )اسم الشخص او األشخاص الذي تطلب الصالة من اجلهم(.خاصة 
ابي الكاهن عّلمني ان اركز نظري نحو السماء وان أضع تحت قدمي أي عقبات تعوق تقدمي 

ي ننحو السماء، لكي أصل بهذا الى درجة المجد التي وصلت اليها، فصلي من أجلي ان يرحم
لرب أيها ااهلل وأن أحصل على هذه النعمة )أذكر النعمة المطلوبة..( التي اصلي من اجلها. 

ته ان ان نستحق  بشفاع، القدير، ساعدنا ونسألك بإستحقاقات القديس فرنسيس دي السال
 نحصل على النعمة التي نطلبها اآلن. 

                                                 

ولد فيسافويا بفرنسا. أنعش الكثلكة في بالده. وأقيم أسقفًا على جنيف، فكان راعيًاصالحًا للالكليروس 16 1567)–  .(1622
ة". وقدرد الى الروحانية المسيحية أبعادها االنسانية. وهو مؤسس رهبانية والمؤمنين. له مؤلفات روحية كثيرة، منها "مدخل العباد

 .للنساء ""الزيارة
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 س دي السال األسقف: يا اهلل يا من اجل خالص النفوس شئت ان القديس فرنسيفلنصل
وتقديم المعونة والمحبة لهم، اجعلني ان احصل والُمعترف ان يقدم مراحمك لكل الرجال والنساء 

 باستحقاقات اعماله على السعادة األبدية في المسيح يسوع ربنا والهنا ومخلصنا الوحيد. آمين.

                            ------------------- 

 تيموثاوس وتيطستساعية للقديسان 

 17تلميذا القديس بولس االسقفان،

(يناير 22)  

ذ الّرب الّرسولية عن تالميفضائل ال اأخذأن ياوس وطيطس ثيمو تآتيت القّديسين يا اهلل يا من 
 لوطن الّسماوياالي ّل يومًا صبالبّر والتقوى في هذه الّدنيا لنان نحيا بشفاعتهما نطلب األطهار 

ا يسوع بربن تمنحنا هذه النعمة التي نطلبها اآلن )اذكر النعمة.....(،وطالبين بشفاعتهما ان 
 المسيح ابنك اإلله الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

---------------- 
 18تساعية القديس توما االكويني

 يناير( 22)
Novena to St. Thomas Aquinas 

ة التي للهبراعي الطلبة والمدارس الكاثوليكية، أشكر اهلل ، يكوينألأيها القديس توما ا
استخدامها لبناء الكنيسة في الحب.  كمكنّ ، التي اوالمعرفةنور من المنحك إياها اهلل 

قد كنت فلفقط ذا هليس  ك.في كتابات هتركتالذي لتعليم الالهوتي في اوأيضا، للثروة والثراء 
صة. الخا تكحيا تواألعمال الخيرية التي ميز الفضيلة  معلما عظيما وكنت تعيش حياة

                                                 
هما تلميذان لبولس الرسول ومعاونان له. وقد جعل بولس أّولهما على رأس كنيسةافسس، واآلخر على رأس كنيسة 17

 .،وفيها أسلم المبادئ لتنشئة الرعية والرعاة"جزيرة كريت. وإليهما بعث برسائله الثالث التي تدعىبـ "الرسائل الراعوية

 kirolos.com-http://www.avaللمزيد7 
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(1225 - 1274). 

التحق بالرهبانية الدومينيكية وأنهى دروسه على يد القديس ألبرتس الكبير  .ولدمن أسرة أشراف اكوينو بايطاليا. درَس في دير جبل كاّسينو ثم في مدينة نابولي 

هو حّجة ر، وفي كولونيا )ألمانيا(. علم في جامعةباريس. وكتب كثيراً. ومن أشهر ما كتب "الخالصة الالهوتية"، "والخالصة ضداالمم". وكان حّجة العص فيباريس ثم

 .58:4مارس عام  :الكنيسة في الفلسفة والالهوت، مما اكسبهلقب "المعلّم المالئكي". توفي في إيطاليا في 

 

http://www.ava-kirolos.com/
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صلي أيضا للمدارس و نمو في القداسة واألعمال الخيرية. حتى أصلي من أجلي ف
لكي يمجدوا اهلل في حياتهم الكاثوليكية، وكذلك لجميع الطالب. على وجه الخصوص، 

 .)أذكر الطلب الخاص بك( حسب مشيئة اهلل من أجليعيه اأطلب من خالل هذا التسو 
 

 
ة، أن يكون علمًا من أعالم الكنيسة في سعيه وراء القداس يّ الّلهم، يا من آتيت القّديس توما األكوين

بربنا   وتبّحره في األمور الدينّية هلّم وساعدنا على إدراك تعليمه ومّهد لنا طريق االقتداء بسيرته.
 الدهور. آمين. يسوع المسيح ابنك اإلله الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر

 19دون بوسكويوحنا تساعية للقديس 

Novena ToSt. John Bosco 

 

                                                 
ولد يوحنا بوسكو سنة 1215، وتوفي في تورينو في 91 كانون الثاني 1222 وشهد في سنوات حياته الثالث والسبعين تقريبا تحوالت سياسية، 19

اجتماعية وثقافية عميقة ومتشعبة، من حركات ثورية إلى حروب وهجرة سكان األرياف نحو المدن.وتعّرض الفقراء، الذين تجمعوا في ضواحي 

خصوصا إلى أنواع االستغالل كافة وباتوا ضحايا البطالة ولم يتسنى لهم من يعتني بهم، في فترة نموهم اإلنساني،  المدن، عموما، والشبان منهم

يعا.األخالقي، الديني والمهني. ومن هنا بدأ دون بوسكو في تورينو بإرشادات مسيحية واضحة واتّخذ مبادرات جريئة فانتشرت أعماله واتسعت سر  

كل ما فعله أنه مدعو من الرب، الذي رعى أعماله وأخذ بيده مع العذراء مريم في تحقيق مهمته وتقديرا لتجاوبه مع تلك  وقد أحّس دون بوسكو في

قديسا 1994الدعوة، اقترحته الكنيسة نموذجاً للقداسة فأعلنه قداسة البابا الخالد الذكر بيوس الحادي عشر في عيد الفصح سنة   
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أيها القديس يوحنا دون بوسكو، األب والمعلم للنشئ انا احتاج الي معونة خاصة ولهذا 
يد فقط نعم روحية ولكن أيضا هذه الطلبة أر التجئ اليك بكل ثقة ألنني ال 

ما ليسوع في سر القربان االقدس ألرض مكرّ )...................( يا من كنت على ا
لم، فاحصل لي من أوللقديسة مريم معونة المسيحيين وكنت دائما محبا لمن هم في 

النعمة التي اطلبها االن مع استسالمي وخضوعي الكامل على مه السماوية أيسوع ومريم 
 ابانا والسالم والمجدآمين. لمشيئة اهلل. 

---------------------------------  

 شهر فبرايــر
NOVENA PRAYER TO ST AGATHA – PATRONESS AGAINST BREAST CANCER  

Saint Agatha20 

 فبراير( 5) القديسةاََغثا، البتول الشهيدة

( 
ايتها القديسة أجاثا المجيدة يا من ظللت امينة نحو الهنا حتى الموت تشفعي من اجلي حتى 

لسماوية وانظري بعين الرحمة نحو )اذكر الشخص المصاب اتمتع وانال مثالك الفضائل ا
 طلبتي اذا ما كانت توافق مشيئة اهلل. آمين.  نيبالسرطان او أي مرض خطير( وامنحي

 .ابانا والسالم والمجد

                                                 
ولدت في صقلية، واستشهدت في عهد االمبراطور داكيوس )815( على ارجح تقدير وخصتّها الكنيسة، شرقاً وغرباً بالتكريم، منذ اقدم االزمان، 20

 .وأدرج اسمها في قانون القداس
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ايتها القديسة اجاثا يا من قاومت الشر وعانيت األلم والعذاب من اجل عبادتك الي اهلل ها اننا 
واحرسينا من مرض السرطان وارشدينا كي نتحمل  والعنفمن تك فاحمينا نتذكر ايمانك وشهاد

أي الم. ايتها القديسة والشهيدة امنحي من يكرمون تضحيتك ان ينالوا شفاعتك خاصة )اذكر 
طولة وتألألت في الكنيسة، بمجد العفاف وب لقد تجّلت القّديسة أغثا البتوليا اهلل، (. الطلبة...

 عفوًا وغفرانًا. بربنا يسوع المسيح ابنك اإلله الحي، المالك لنا من رحمتكاالستشهاد، فلتستمّد 
 .القدس إلى دهر الدهور. آمين معك ومع الروح

 

 21تساعية القديس فالنتين الكاهن

 فبراير 14

 
أيها القديس فالنتين الكاهن والشهيد يا من اشتهرت بالمحبة للجميع اطلب منك في هذه الساعة 

 بكل من أحبهم وعلمنا ان نحب بال انانية وان نجد الفرح الكامل في العطاءان تعتني بنا و 
واجعلنا ان نحب بال شروط وعلمنا ان نرى في اآلخر وجه اهلل. تشفع من اجلنا لكي نضع حب 

 اهلل في قلوبنا وفي قلوب اآلخرين. آمين. ابانا والسالم والمجد.   

                                                 
21http://www.rosary-cong.com/2013/saints/saints11.htm 

 

http://www.rosary-cong.com/2013/saints/saints11.htm
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 شهر مارس                                      

 22لراهبيوحنا رُجل اهلل، ا القديس
 مارس 8

NOVENA PRAYER TO ST JOHN OF GOD, PATRON OF THOSE WITH HEARTACHE 

 
يا قديس يوحنا رجل اهلل انا اكرمك كشفيع للمرضى وخاصة من يعانون من امراض القلب ولقد 

 اخترتك كشفيع ومحاميا لي في احتياجاتي واضع بكل ثقة طلبتي امامك )اذكر الطلبة...

دم طلبتي الي مريم العذراء ام الحزانى وشفاء المرضى حتى تقدمها معك الي اتوسل اليك ان تق
. انا اعهد اليك بنفسي وجسدي وكل احتياجاتي الروحية والدنياوية وأيضا يسوع الطبيب السماوي

بعقلي وفكري حتى ينيرهم اهلل بنور اإليمان وفوق كل شيئ ان اقبل صليبي كبركة اعهد اليك 
اليك بقلبي لكي يحفظه اهلل طاهرا ويمتلئ بحب يسوع ومريم كما كان  من اهلل وأيضا اعهد

مشتعال فيك.بشفاعتك سأحصل على نعمة من يسوع ومريم حتى اتمم واجباتي بأمانة طيلة أيام 

                                                 
22 (1495-1550).  

انخرط حيناً في سلك الجندية، ثم تفرغ لخدمة المرضى. فأنشأ لهم في غرناطة باسبانيا مستشفى، اقام عليه 

فريقاً من الرفاق، عرفوا فيما بعد برهبان القديس يوحنا رجل هللا. وال يزال رهبانه، حتى اليوم، يمشون على 

كشفيع  5613أكتوبر  56وأعلنت قداسته في  3511مارس  2. رحل يوم خطاه في حب الفقراء والمرضى

 .للمستشفيات والممرضات وللمرضى.
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حياتي وامارس الفضائل بكل حب تلك التي احتاجها لخالصي، فساعدني ان أكون ملكا للرب 
نيا وفي الحياة األبدية. فلتكن حياتي تماثل حياتك في خدمة ولسيدتنا مريم العذراء في هذه الد

اهلل والقريب. ارجوك ان تبقى معي في ساعتي األخيرة وصلي معي وكما انتقلت وانت جاثيًا 
امام المصلوب حتى يهبني اهلل ان أجد القوة والعزاء والخالص بصليب مخلصي وباستحقاقات 

 اعتك حتى انال الحياة األبدية. آمين.رحمته وصلوات سيدتنا مريم العذراء وبشف

A NOVENATO SAINT PATRICK23 
(Apostle of Ireland) 

مارس 3: تساعية القديس باتريك  

 
 ريك األسقف لنشر مجدك العظيم بين قبائل إيرلندة، نسألكاتيا إله الحّق، يامن أرسلت القديس ب

دومًا  المسيحي، أن يبّشروا الّناس بشفاعته واستحقاقه، لجميع الذين يفخرون باالسمان تهب 
                                                 

ُولد في بريطانيا. ُأسَر في شبابه. وذهب به الى ايرلندا، وبيع هناك عبدأ، وكّلف برعاية الغنم. وعندما أعتق، اعتنق الحياة 23
الكثيرين الى االيمان. ويعود الفضل اليه في ترسيخ قواعد الكهنوتية، وأقيم اسقفًا على البالد. فبّشر شعوبها بغيرة فائقة، ورّد 

468 - 419الكنيسة في ايرلندا. توفي في مدينة داون. نحو  ) 
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بآياتك العجيبة. بربنا يسوع المسيح ابنك اإلله الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر 
 .)ابانا والسالم والمجد( .ينالدهور. آم

 تساعية القديس يوسف
 (مارس 1:في  البتوليوسف القديس إلى عشية عيد  مارس 3:)تقام هذه التساعية من 

 
السالم عليك يا يوسف، خطيب مريم، يا من نلت نعمة، يسوع ومريم معك. مبارك أنت بين 

 جلنا نحن الخطأة اآلن وفي ساعةالرجال، ومبارك يسوع بن مريم. يا قديس يوسف، صّل أل
 موتنا. آمين
 1 صالة البدء

 بسم االب واالبن والروح القدس اإلله الواحد. آمين
، أبا ومربيا للمسيح يسوع، ابنك الوحيديوسف القديس أيها اآلب األزلي، نشكرك ألنك اخترت 

يسوع كل حياتنا محاطين ب وقد أحاطه وأمه مريم بالعطف والحنان، نسألك بشفاعته أن نكون في
ومريم، وتكون أيامنا أنشودة حب ننشدها لك ونسير في اتجاه قلبك األبوي بقيادة الروح القدس 

 المجيد الى األبد. المعزي، فنمجدك برفقة شفيعنا

http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
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: أيها اآلب السماوي يا من أزحت قلق الشك عن قلب يوسف، حين فكر في أن يترك اليوم األول
مريم خطيبته، وكشفت له عن حقيقة حبلها، نسألك بشفاعته أن تمنحنا الحكمة في تدبير أمورنا 

 لكي نستطيع أن نطابق حياتنا بمشيئتك القدوسة. آمين.

اآلب السماوي، يا من فّرحت قلب يوسف، وهو الفقير بأصوات المالئكة : أيها اليوم الثاني
وزيارة الرعاة يوم ميالد وحيدك على األرض، نسألك بمحبته وشفاعته أن تمنحنا الصبر في 
فقرنا والجهد في حياتنا، وتفرح أرواحنا بحضورك ونعمتك، لنحيا رجاءنا المسيحي الذي يقودنا 

 غلى المجد األبدي. آمين.

عندما شاهدك تخضع لشريعة يوسف : أيها الرب يسوع، يا من عزيت قلب يوم الثالثال
التطهير، وقد أعطاك االسم األجمل يسوع، نسألك بوداعته وصمته أن تمنحنا نعمة التلفظ 

منا كرمه في حياتنا، ونشهد من خالل أعمالنا وكالباسمك بحب واحترام وأن نطبعه في قلوبنا ون
 أنك أنت مخلصنا ويسوعنا الحبيب لك المجد إلى األبد. آمين.

: أيها الرب يسوع، يا من عرفت عمق األلم الذي عاشه قلب يوسف حين سمع اليوم الرابع
نة كل انبوءة سمعان الشيخ ألمك العذراء، نسألك بشفاعته أن تمنحنا النعمة لكي نخدمك بأم

أيام حياتنا، ونحمل صليبنا بفرح عالمين أننا إن شاركناك في األلم فَلسوف نشاركك في المجد 
 إلى األبد. آمين.

ن م من بيت لحم إلى مصر هرباً يوسف القديس : أيها الرب يسوع يامن حملك اليوم الخامس
الملك هيرودس نسألك بشفاعته أنت منحنا النعمة لنحملك في قلوبنا ونهرب من كل ما يسبب 
لنا أذى وخطيئة، وامنحنا الخالص والقوة لنواجه كل اضطهاد، ونحفظ بعنايتك في صحراء 

 آمين. هذا العالم، ونصل إلى الوطن السماوي.

 يوسف في بيت الناصرة، وقد كافأتهالقديس : أيها الرب يسوع يا من أعالك اليوم السادس
أنت بأن يحيا سنوات عديدة في حضرتك ويصغي إلى كالمك، هكذا نسألك بشفاعته أن 

http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
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ارك اإللهية لنعيش حياة مقدسة كما عشت أنت في تمنحنا سند نعمتك، وتشركنا في أسر 
 الناصرة. آمين.

أطعت إرادة أبيك السماوي، وقد سمحت أن يتألم  : أيها الرب يسوع يا مناليوم السابع
الهيكل، نسألك بشفاعتهما أيام عندما فقداك في  وأمك العذراء لمدة ثالثةيوسف مربيك 

نعمل إرادتك، وساعدنا يا إلهنا أال نيأس من خطيئتنا سوصالتهما أن ال يعيقنا أحد وال شيء 
التي تجعلنا نفقد حضورك بيننا،بل امنحنا نعمة البحث عنك دائما والعيش بالمصالحة 

 المستمرة معك، فنمجدك كل أيامحياتنا. آمين.

زاعه في نيوسف القديس  يا من كنت مع العذراء إلى جانب : ايها الرب يسوعاليوم الثامن
ك مثاله، فنحظى بحضور  األخير، نسألك بشفاعته أن تمنحنا نعمة الميتة الصالحة على
اعة نتلفظ عند سالصالحة، و  وحنان أمك العذراء مريم وطيبته الخاصة، وهو شفيع الميتة
 كونوا معنا. آمين. موتنا بأسمائكم المجيدة قائلين: يا يسوع و مريم ومار يوسف

سة للكني يوسف حامياً  : أيها الرب يسوع ما من بعنايتك اخترت القديساليوم التاسع
اتنا المستقيم، وأن نحيا حي الجامعة، نسألك بشفاعته أن تمنحنا نعمة المحافظة على إيماننا

تسمح يا رب بأن يبعدنا عنك  ية من دون خوف، ونعلن إيماننا في كل مكان. والالمسيح
 األبد. آمين. أعداء نفوسنا، بل ثبتنا في إيمان بطرس، فنمجدك إلى

 صالة الختام
 يا من حاميت عن طهارة العذراء وحرستالبتول، قدوة البتولين ومعينهم، يوسف أيهاالقديس 

 المسيح الفادي، نسألك أن تشفع أمام الثالوث األقدس ألجلنا، لكي نستطيع أن نخدمه
 بطهارة القلب ونقاوة النفس وعفة الجسد كل أيام حياتنا. آمين

 أقدم نفسي وجسدي وروحي. ... لكم يوسفيا يسوع ومريم ومار 
 موتي يا يسوع ومريم ومار يوسف...ساعدوني في حياتي وعند ساعة

http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
http://www.biraqia.com/vb/showthread.php?t=3929
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 يا يسوع ومريم ومار يوسف... لتسترح نفسي بسالم بين أيديكم.
 المجد لآلب واالبن والروح القدس االله الواحد. آمين. يا مار يوسف ... صّل ألجلنا

 الضيقاتلقّديس يوسف في ثانية لتساعّية 
أّيها القّديس يوسف، شفيعنا ومحامينا، يا من عانيت المشّقات والكروب، وكنَت هدًفا للغموم ( 8

والخطوب، أنت يا من لم يضعف فيك الرجاء،بل كنَت أبًدا معتصًما باهلل في كّل مراحل حياتك، 
ارك فتلّطف تدحّتى صرَت شفيع كّل المنكوبين والمعذَّبين في هذه الحياة، أسألك أن ُتظهر اق

عذابي، وتكّمل نقصي، وتقّوي ضعفي، وتمألني فرًحا ِبَنيلي ما أطلب، حّتى أعود إليك بنشيد 
 الحّب والشكران. آمين.أبانا والسالم والمجد

يا مربِّي االبن المتجّسد، يا َمن كان قلًبا عطوًفا يقطر حّنًوا ورأفة، فتجشَّم األخطار، وقاسى ( 2
اإللهّي، وأفنى العمر في تربيته وخدمته. ها إّني ألتجئ إلى حمايتك،  األهوال في سبيل الطفل

طالًبا الغوث والمعونة. فأسألك، يا َمن لم تخّيب أحًدا، أن ترمقني بحنانك، وتدّربني على روح 
الفضيلة، وتغرس في قلبي اإليمان، وتقيني أخطار النفس والجسد، فأحظى برضاك، وأشيد 

 أبانا والسالم والمجد    بحمدك إلى األبد، آمين.

( يا رئيس العائلة المقّدسة، يا من ضحَّيت بحياتك، وبذلت ذاتك في سبيل يسوع ومريم، وكنت 4
حتى استحققت أن تموت سعيًدا بين  لهما األب الحنون، والرفيق األمين، والحارس اليقظ،

تشفي قام، أن تتنازل و ، وبدَّدت األحزان، وشفيَت األسلبتوليينأيديهما، أسألك، يا من حَميت ا
ذ أنال النعمة المرغوبة، أستحّق  نفسي البائسة ببلسم تعزياتك، فتنفرج همومي وتزول كروبي. وا 

 أبانا والسالم والمجد  أن أموت نظيرك، وأفوز بإكليلك، وأحظى بسعادتك مدى األبدّية. آمين.

 إكراًما للقّديس يوسفثالثة تساعّية
 رجاعها(الطهارة أو است ائالت وتأمين حاجّياتها ولحفظ فضيلةالضيقات، ولحفظ الع )تُقام في

 وكبار المعّلمين في الكنيسة، أّن شفاعتك مطلقةآباء القّديس يوسف، لقد شهد  أّيها(. 8
 عمومّية تسّد جميع احتياجات النفس والجسد، وتمتّد إلى الجماعات واألفراد. فأنت
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نكان غيرك خطيب العذراء مريم وأب مرّب ليسوع. وما تطل به منهما فال ريب في أّنك تصيبه. وا 
من القّديسين يتضّرع في بيت يسوع ومريم لينال مطلوبه، فأنت تأمر فتنال ماتريده. فأتقّدم إليك 
واثقا بحنانك، وأنا كاره لخطاياي التي أبعدتني عن مخّلصييسوع، وألتمس أن ترأف بي وتساعدني 

ّي ي... )أذكرالنعمة التي تطلبها(، تذّكر أّن عاطفة قلبك األبو في شدّتي، وتُنيلني النعمة الالزمة ل
سنا المؤمنين، السّيما والرّب يسوع هو رأمسيحيين ال تنحصر في يسوع وحده بل تشملجميع ال

وعندما ارتضيت أن تعانق ابن اهلل وتضّمه إلى صدرك ألّنه  ونحن أعضاء جميع جسده السريّ 
إلى قلبك. فنفسك حاوية ألفضل العواطف األبوّية. وهذا ما تضّمنا  أصبح ابنك، أردت مًعا أن

سخائك ما يلّبي احتياجي ويغفر آثامي، ويقّويني على إكرامك وشكرك.  يجعلني أنتظر من
 أباناوالسالم والمجد         آمين.

 القّديس يوسف، َروى لنا آباؤنا الذين استظّلوا بظّل حمايتك، أّنه لم يسمع قّط أنّ أيها (2
 ا التجأ إليك والتمس عونك عاد خائًبا. فقد نال سالطين األرض ورؤساء الكنيسةأحدً 

، وشملَتها والسالم الهبات الوافرة بقّوة سلطتك. واحتمت بك الجماعات فرّكزَت بينها الطمأنينة
، والمرضى والمضروبين بالعاهات بالخيرات الروحّية والزمنّية. ثّم إّن المساكين والبائسين،

دوا وَمن حرمهم العالم الخير والتعزية، قص مين والحزانى والمحتاجين إلى القوت الضرورّي،والمظلو 
ففازوا بالمطلوب وكانوا لك شاكرين. فانظر اآلن إلى  إليك فكنَت لهم أكبر محسن وخير ُمعين،

بمفاعيل قدرتك، وامنحني ما أحتاج إليه ألنضّم ال في األرض فقط  حزني وكآبتي، وتكّرم عليَّ 
جيوش الشاكرين لك الناجين بيدك القوّية من مخالب الشّر الروحّي والزمنّي،  بل في السماء، إلى

 والسالم والمجد أبانا نفسي بتعظيمك إلى األبد. آمين. وأخّصص

 بالقداسة، سالًما من الشرور وراغًبا بإخالص أّيها القّديس يوسف، نعلم أّن من يريد أن يعيش (7)
يلزمه أن يلتمس عونك. فأنت خطيب البتول أّم اهلل وأب  لى نهاية الحياة،في أن يصل بالفرح إ

في ذاتَك البرارة واألمانة، وظللَت بدون عيب في حياتك على األرض،  الكلمة المتأّنس. وقد جمعتَ 
سيحيين مفتنال اآلن كّلما تطلبه صلواتك. وبذل المعّلمون األطهار العناية كّلها في أن يحّرضوا ال

رتهم بمشو  ، على أن يلتجئوا إلى حماك ويثقوا بأحّن اآلباء وأقوى المحامين. ومن عَملأجمعين
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عمة ولم منك ن اختبر ما أنفع االستنجاد بك واالنتظام في سلك مكّرميك. ومن يذكر أّنه التمس
تحاد بك يوًما باال يحزها من حنانك؟ فساعدني بشفاعتك، في ضرورة نفسي وجسدي حّتى أقوى

 ّية مريم العذراء، على أن أشكر يسوع مخّلصي اإللهيوبالطوباو 
 أباناوالسالم والمجد  وأمدحه إلى أبد اآلبدين. آمين.

 السامي الطهر وشفيعي المحبوب، أّنه لم اذكر أّيها القّديس يوسف، خطيب العذراء مريم: صالة
ذ تنعشنيوالتمسوا إعانتك بقَي بدون تعزية،  يسمع قّط أّن أحًدا مّمن طلبوا شفاعتك هذه الثقة  وا 

بحرارة قلبي أن تشفع بي. فال ترفض طلباتي يا من ُدعيَت أبا المخّلص،  فإّني آتي إليك، وأرجو
 بحسن االلتفات وتكرَّم باستجابتي. آمين. بل اصِغ إليّ 

 صلوات إلى القّديس يوسف

ىتلبية جميع قادرعلأّيها القّديس يوسف المعّظم يا صاحب النفوذالالمتناهي بقّوة شفاعتَك، وال -
 مينآاألبوّيتين أبناَءك.  احتياجاتنا، والعاِلم كيف تجعل المستحيل ُممكنا. إرمق بعيَنْيك

 أباناوالسالم والمجد

، يا من لبتوليين طلًبا لفضيلة الطهارة: أّيها القّديس يوسف المعّظم، أبو العذارى ومحاميا -
يسوع أتوّسل إليك وأستحلفك، ب م عذراء العذارى،استودعه اهلل حراسة يسوع النقاوة بالذات، ومري
لب لديك، أن تجعلني أخدم يسوع ومريم بطهارة الق ومريم، بحّق هذه الوديعة المثّناة والكلّية المعّزة

 السالم والمجدأبانا و  وعّفة الجسد ونقاوة األفكار، بعيًداعن كّل دنس. آمين. 

الكلّي العفاف، أّنه لم ُيسمع قّط أّن أحًدا  بتول،أذكر، أّيها القّديس يوسف، خّطيب مريم ال -
 عنه. فأنا بملء الثقة، ُأقِبُل إليك مستجيًرا، فال تخّيب التمس حمايتك واستعان بك ولم تفّرج

 أباناوالسالم والمجد الفادي، بل اقبلها بانعطاف. آمين. صالتي، يا من ُدعي أبا
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 تساعية اخرى للقديس يوسف 

أنا إبنك الغير مستحق، أحّييك. أنت الحامي األمين وشفيع كل الذين يا قديس يوسف، -
يحّبوك ويكرموك. أنت تعرف أن لدّي ثقة خاّص فيك ألنني, كما مع يسوع ومريم, أضع كّل 

أمل خالصي فيك، ألنك قادر بطريقة خاّصة مع الّله ولن تترك خدمك المخلصين أبًدا. 
مع جميع من هو عزيز علّي و كّل ما يخّصني,  لذلك أتضّرع إليك بتواضع وأئتمن نفسي,

إلى شفاعتك. أترّجى منك, من أجل حّبك ليسوع و مريم, أاّل تتخّلى عّني أثناء الحياة وأن 
 تساعدني في ساعة موتي.

حصل لي على قلب نقّي، ايا قّديس يوسف المجيد، عروس العذراء الدائمة البتولية، 
رادة اإللهية. كّن مرشدي، والدي، ومثالي خالل كامل لإلوانصياع متواضع، فكر خيِّر 

 حياتي لكي أستحق الموت مثلك، بين ذراعي يسوع ومريم.

أيها القديس الحبيب، التابع المخلص ليسوع المسيح، أرفع قلبي إليك طالبًا قّوة شفاعتك لتحصل 
عمة خاّصة نلي من قلب يسوع اإللهي كل الِنَعم الضرورية من أجل راحتي الروحية والزمنية، 

الميتة الصالحة، والنعمة التي أطلبها منك اآلن: )أذكر النّية(. أيها الحارس للكلمة المتجّسدة، 
 أشعر بثقة أن صالتك من أجلي سوف ُتسَمع أمام العرش االلهي. آمين

 
 

http://www.peregabriel.com/gm/thumbnails.php?album=38
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 :تختم باالستغاثات التالية
 .يا خطيب مريم السامي المقام وابًا مربيًا ليسوع بحق طاعتك الكاملة للهارحمني

 استجبني، فضائلبالة مبحق حياتك المفع
 ساعدني، بحق اسمك العظيم االقتدار

 انعم علي ،بحق قلبك جزيل الرأفة
 أرثي لدموعي ،بحق دموعك المقدسة
 أشفق علي في محنتي ،بحق حسراتك المؤلمة
 تحنن علي ،بحق احزانك السبعة
 عزي قلبي الكئيب ،بحق افراحك السبعة

 يا مار يوسف انصت الي
 يا مار يوسف استجبني
 يا مار يوسف ارحمني

 صالة طلب حماية القديس يوسف

ماسنا ِلِحماية بعد الت ،ِبثقة ونلتِمُس ِحمايتكَ  ،جُئ في ضيقنا أّيها القّديس يوسفإليَك نلت   
لبريئة من الذي َجَمَع بيَنَك وبيَن العذراء ا ،. فِبحّق ِرباط الُحبِّ الُمقّدسخطيبتَك الفائقة القداسة

إلى  ،وِبحقِّ الَمحبَِّة األبويَّة التي أحببتها الطفَل يسوع, نسألَك أن تنُظَر بعيِن الرأفةِ  ،كّل دنس
ن وأْن ُتسِعُفنا ِبقضاِء حاجاتنا ِلما لَك م ،ُه يسوُع المسيح بدِمهِ الميراث المحبوب الذي اقتنا

فَّ داِفْع عن ُساللِة يسوع المسيح الُمختارة, كُ ، نايةالمقِدرة. يا حارس العائلة اإللهّية الجزيَل الع
واعضدنا  ،العالم. تلّطف يا نصيرنا القويّ  عنَّا أيُّها اآلب الودود, َوباء األضاليل والرذاِئل المفِسدةِ 

يَت ِمنَ من السَّماء في الجهاد الناشب بيننا وبيَن ُسلطاِن الظَّالم. وكما سَ  ،  الموتبَق لَك أْن نجَّ
هكذا نّجني اآلن ونجِّ كنيسة اهلل الُمقّدسة من مكايد األعداء ومن كّل ، حياة الطفِل يسوع الُمهّددة

تنا إذا ساعدتّنا, ِعْشنا على ِمثاِلَك حياَة قداسة, ومُ حتى  ،وابُسط على ُكلٍّ ِمنَّا ِظلَّ ِحمايتكَ  ،ِشّدة
 موت الصالحين, فنفوَز بالسعادِة األبدّيِة في السَّماء. آمين.

----------------------- 
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 .من شرور النفس والحسد خلصني من كل االخطار وانقذني وبشفاعتك المقدسةساعدني
 .الالزمة لي وبرحمتك وقدرتك اطلب لي من اهلل ما انا في حاجة اليه وال سيما النعمة

 من هو القديس يوسف؟
من بيت  داود(، ومن بيت 4؛ لو 8)مت  يسوعأم  مريم العذراءيوسف اسم عبري معناه "يزيد" وهو اسم:خطيب 

 يسوع(، ومارس 99: 84(، ومارس فيها مهنة النجارة )مت 4: 2)لو  الناصرة(. هاجر إلى 21: 8لحم )مت 
(. وكان يوسف عبرانيًا بارًا محافظًا على الفروض والطقوس 4: 6مته التبشيرية )مر هذه المهنة إلى أن ابتدأ خد

الخ(. وقد اتصف بالرقة والشهامة ألنه عندما  48: 2(، وعلى األعياد اليهودية )24 - 28: 2اليهودية )لو 
فكر في فسخ الخطوبة دون أن يفضح األمر أو أن يلحق بها أي أذى وعندما أدرك الحقيقة  مريمعلم بحالة 

(. وظهر نبل أخالق األب 9- 8: 2معه إلى بيت لحم لالكتتاب لينقذها من حصائد األلسنة)لو  مريمأخذ 
للمحافظة على سالمتها )مت  مصر(، وعند اضطرار العائلة للهرب إلى 86: 2العطوف في زيارة الرعاة )لو 

جمهور لهذه العالقة (، وفي فهم ال98و 41: 2)لو  يسوع(، ولدى مشاطرته القلق االبوي على 89 - 84: 2
من شهر أبيب القبطي أن يوسف  26(. ونقرأ فى السنكسار )سير القديسين( انه فى يوم 42: 6و 49: 8)يو

ــم يذكر في خدمته العلنية.ول يسوعالنجار قد توفى فى السنة السادسة عشر لـميالد يسوع"أي قبل  أن يشرع 
الكتاب الـمقدس أي شيئ عن أي كلمة قيلت على لسان القديس يوسف فيمكن القول انه كان "صامتا. جاء فى 

فى التقويم  ظهرتقويم الكنيسة القبطية ِذكرًا لعيد للقديس يوسف ألول مرة فى القرن الخامس الـميالدي، ثم 
مارس. ولكن لـم تبدأ الكنيسة الجامعة فى اإلهتمام  بإكرام  85وكان يوم 111الفرنسي ألول مرة حوالى عام 

القديس يوسف بنحو منتظم إاّل من بداية القرن السادس عشر وتم التبشير بدوره فى عملية الخالص وكونـه 
أعلن البابا بيوس التاسع بأنـه "شفيع الكنيسة الجامعة".  8181 حارساً للعائلة الـمقدسة والـمُربـي ليسوع وفى عام

في عصرنا الحديث أصبح القديس يوسف شفيعًا لدول كثيرة وذلك لكونـه شفيع الـميتة الصالحة،ومثال الِعفة 
مثال أ ورب األسرة الـمثالي، وشفيع الغرباء والعمّال. لقد إتخذه الكثيـرون من قديسوا الكنيسة شفيعًا خاصًا لهم

عيدا للقديس يوسف  8599القديسة تريزا والقديسة برناديت. ولقد أقام البابا بيوس الثاني عشر في اول مايو عام 
 .والذي يصادف عيد العمال، في كثير من ارجاء العالم حيث يُشاد بعمالالنسان وبشأن العمال

                               ----------------- 
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 يسة رفقاتساعية القّد

 24الراهبة اللبنانّية المارونّية

  مارس 29

 

 مقّدمة:
 قال الرّب يسوع:" صّلوا وال تمّلوا " )لوقا(

ال يخفى على المؤمن المدرك ما للصالة من دور في حياته، ألننا بالصالة نكمل وصّية المسيح 
مة شخصّية لية طلبًا لنعهذه.التساعية هي صالة تقوّية يتلوها المؤمن منفردًا مّدة تسعة أيام متتا

أو على نّية شخص آخر.التساعية صالة فردّية ال تغني عن صالة الجماعة، بل هي تحضير 
 .وتكملة لها

 اليوم األول
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

  المجد لك يا اهلل اآلب، يا من دعوت القّديسة رفقا إلى الحياة الرهبانّية المقدّسة، وكنت لها اآلب
 بن، يا من جعلتها رسولة األلم والفداء والفرح. والشكر لك أّيها الّروح إلواألم. السجود لك أيها ا

                                                 
 http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1829http://www.saintrefqa.comمنقولة 24
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 القدس يا من قّويتها على الصبر والجهاد.
لهي )أذكرها(، إلبشفاعتها، رّب، إستجب سؤلي، وامنحني الّنعمة التي أطلبها من جودك ا

 كّل أيام حياتي، إلى األبد. آمين. بن والّروح القدسإلفأمجّدك معها أّيها اآلب وا
 )هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة(

 صالة
سألناك أيتها القدّيسة رفقا: أسكبي في قلب عالمنا المتألم الفرح الحقيقّي. عزّي المحزونين، 

مان، ناء األيإزرعي فيهم السعادة والدفء والّنور والحياة. عّلمينا أن نحيا في الصالة حياة أب
لّهية لقد عجز الّطب عن شفائك فشفيتي المرضى باألبم إللتبقى حياتنا مألى بالحضارة ا

والحّب.كفكفي الدموع، بلسمي الجراح، أرجعي صفاء الحّب والترنيم، وابقي لنا المثال الحّي في 
وح الرّ بن و إلكّل شيء، حتى نؤّهل معك ومع العذراء مريم لتمجيد الثالوث القّدوس، اآلب وا

 القدس، إلى األبد. آمين.)تعاد هذه الصالة كّل يوم(
 اليوم الثاني
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

أّيها الرب يسوع، يا مّن غمرت القّديسة رفقا بالحنان، وغّذيت حياتها بالقربان، ومألتها فرحًا 
ة حياتها الّرهبانّية طريق وسالمًا، وجعلت جسدها وروحها هيكاًل روحيًا مقدّسًا، فجمعت في

 الّرسالة والعمل، طريقة الّنسك والصالة.
بشفاعة القدّيسة رفقا أرسل رّبي، إلى كنيستك عّمااًل وعامالت مخلصين، وامنحني النعمة التي 

 أطلبها )...(، فأمّجدك معها ومع اآلب واّلروح القدس إلى األبد. آمين.
 مجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.)هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم وال

 اليوم الثالث 
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

ّيس ترّدد مع القد أّيها الرّوح القدس، يا من أقمت لنا القّديسة رفقا مثااًل في حمل الصليب،
ثااًل لم وشفيعة ومبولس: " ال أعرف إاّل يسوع مصلوبًا "، حتى صارت رسولة جديدة، رسولة األ
 للبشرّية المتأّلمة، قّدرنا، على أن نحمل الصليب نظيرها، بإيمان ورجاء ومحّبة.
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هبني، يا روح الحكمة بشفاعة القّديسة رفقا التي أطلبها في هذه التساعّية)...( إذا كان ذلك 
لى اآلب واإلبن إلى األبد. آمي  ن.موافقًا إلرادتك المقّدسة، فارفع المجد إليك وا 

 )هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.
 اليوم الرابع

  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا
 أّيها المسيح إلهي، لقد افتقدت الصغيرة رفقا بفقد أّمها الحنون، وأعطيتها أّمك البتول أّمًا لها.

خميرة قداسة للعائالت المسيحّية، ومثالً حّيًا لكّل متأّلم ومعاٍق وعاجز، أبق رّب القدّيسة رفقا 
 لكّل ضريٍر ومريٍض وحزين، لكّل طفل ويتيم، ليحملوا صليبك بحّب وفرح.

إستجب يا رّب وامنحني الّنعمة )...( التي أطلبها بشفاعة القّديسة رفقا فأسّبحك معها إلى األبد. 
 انا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.آمين.)هنا يتلوا المؤمن األب

  اليوم الخامس
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

أّيها العروس السماوي، يا من سلبت قلب النقّية رفقا وهي في ربيع حياتها، فباتت ال ترى جمااًل 
 سالة اإلنجيلّية، فكانت تعمل وتعّلم بغيرأو سعادة أو راحة إاّل بك وفيك ومعك. دعوتها إلى الر 

ملل، زارعة في قلوب الكبار والصغار أقوالك وتعاليمك اإلنجيّلية، وأمثال قّديسيك من خالل 
 اختبارها الّروحّي.

بشفاعة القّديسة رفقا هبني، رّبي، النعمة التي أطلبها )...(، فأعيش المحّبة الصادقة والسالم 
  ه، وأمّجدك معها إلى األبد. آمين. الحقيقّي، الذي أنت منبع

 )هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.
 اليوم السادس
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

أّيها الرّب يسوع، يا من كنت لألخت رفقا مرشدًا وحافظًا حين الشّدة. فصّلت لك وشعرت في 
قرارة نفسها أنك تدعوها إلى المزيد من التضحية وبذل الذات. فدخلت الرهبانّية اللبنانّية المارونّية 
وكانت مثااًل حّيًا ألخواتها الراهبات في حفظ القوانين والصالة المتواترة والعمل الصامت. أعطنا 
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ن والمعّلمات، وروحّيًا للمعّلميرّب بشفاعتها: عونًا واستنارة مسيحّية لآلباء واألّمهات فقهًا علّميًا 
 قداسة سيرٍة للرهبان والراهبات.

إمنحني رّب بشفاعة القّديسة رفقا هذه النعمة )...( حسب مشيئتك، فألّبي ندائك في حياتي، 
 وأمّجدك معها إلى األبد. آمين.

 ...(.)هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا
 اليوم السابع
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

أيّتها القّديسة رفقا، يا من سألت الرّب يسوع نعمة المشاركة في آالمه المحيية فاستجابك في 
الحال: فقدت النظر، وأقعدك داء المفاصل العمر كّله، وتسّمرت على الصليب األلم والوجع 

اكرة هلل تردّدين: " مع آالم يسوع، مع إكليل الشوك المغروز تسعًا وعشرين سنة، وكنت صابرة ش
 تفارق وجهك البهّي، فكنت فرحة مسرورة في آالمك. في رأسك سّيدي". ولن تكن االبتسامة

أسألك أيّتها القّديسة رفقا أن تستمّدي لي من عروسك اإللهّي النعمة التي أطلبها )...( ، لكي 
 إلى األبد. آمين. أشيد معك بمجده كّل أّيام حياتي

 )هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.
 اليوم الثامن
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

أيّتها القدّيسة رفقا، يا صديقة الصليب، وشريكة المصلوب في عمل الفداء، إبقي معنا، في 
الطالعة، رسولة األلم والفرح، الخير والمحّبة. صّلي ليقبل المرضى عصرنا وفي األجيال 

والمتأّلمون بشجاعٍة نصيبهم، خشبة خالص لهم وللعالم أجمع، فيكّلموا في أجسادهم وأرواحهم 
آالم الفادي اإللهّي ويتقّدسوا ويقّدسوا العالم. ضّمي صلتك إلى صالتنا واسألي اهلل لنا المغفرة 

 لنا نعمة الثبات إلى النفس األخير.والرضوان واطلبي 
 إستمّدي لي من الّرب يسوع النعمة الّتي أطلبها)...(، ألمّجده معك إلى األبد. آمين.
 )هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.
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 اليوم التاسع
  بن واّلروح القدس. آمين.إلباسم اآلب وا

ها القدّيسة رفقا، يا تلميذة المسيح الحقيقّية، وشريكة الفادي في آالمه الخالّصية، يا من أقبلت أيتّ 
إلى خدمة الرّب، فصرت كّلك له، قربانة طاهرة كاملة. أسأل الرّب يسوع بشفاعتك أن يبارك 

 حياتي وعائلتي ووطني ويساعدني لكي أسهم في تحقيق ملكوته.
بها )...(، فأسّبح معك الثالوث القّدوس الذي كّللك بالمجد األبدّي. إستمّدي لي النعمة التي أطل

 آمين.)هنا يتلوا المؤمن األبانا والسالم والمجد مّرة واحدة، وسألناك أيتها القّديسة رفقا...(.
---------------- 

 شهر ابريــل

 تساعية للقديسة برناديت سوبيرو

 12 ابريل
ROUS NOVENA TO SAINT BERNADETTE SOUBI 

 
م ه وبركاته ومن خالل طاعتك ألمنا مرييا من اختارك اهلل كقناة لنعمِ  ،ايتها القديسة برناديت

ان  كِ نتوسل الي ،حصلت لنا على المياه المعجزية للشفاء الروحي والجسدي، العذراء القديسة
في يدي طلباتنا  ضعِ .تنصتي الي صلواتنا حتى يهبنا اهلل الشفاء من عجزنا الروحي والجسدي

حتى تضعهم تحت اقدام ابنها الحبيب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لكي ينظر امنا القديسة مريم 
 .والرأفة )اذكر الطلبة(الينا بعين الرحمة 
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ساعدينا كي نتبع مثالك حتى على الرغم من آالمنا ومعاناتنا ننظر بعين  ،يا قديسة برناديت
ر معاناة منا. ونحن في انتظار رحمة اهلل ذّكرينا كثأالعطف إلحتياجات األخرين وخاصة من هم 

 . صّليالخطأة وتجاديف البشريغّير قلوب دائما ان نقدم آالمنا ومتاعبنا من اجل ان الرب 
ألجلنا يا قديسة برناديت حتى نخضع لمشيئة اهلل وان تصبح صلواتنا وتقدماتنا قادرة على تعزية 

 ن جرحا بشدة جراء خطايانا.قلب يسوع األقدس وقلب مريم الطاهر اللذا
 مرات(.  4يا قديسة برناديت صّلي ألجلنا لكي نستحق مواعيد المسيح )

 بيت المسبحة الوردية -
أنـه لـم ُيسمع قّط أنَّ أحدًا التجأ الى حمايتك وطلب  الحنون، اذكري يا مريم العذراء -

 الثقة، بهذا الرجاء وبهذهأتقّدم اليِك  ئمعونتِك والتـمس شفاعتك وُرّد خائبـًا. فأنـا الخاط
وأرتـمي على قدميِك متنهدًا تحت نيـر خطاياي، ُملتجئـًا اليِك. فال ترذلـي تضرعاتـي، يا 

 والدة الكلـمة اإللهيـة، بل استجيـبيهـا وأقبليهـا بحنـو. آميـن.
 مرات(4يا مريم التي ًحبل بها بال دنس، صلي ألجلنا نحن الملتجئين اليِك ) -

-----------------------  

 تساعية للقديس جاورجيوس لطلب شفاعته25

 ابريل( 22)

                                                 
يشهد التاريخ أن المسيحيين قد كّرموا هذا القديس منذ القرنالرابع في فلسطين، في اللد، حيث شيدت كنيسة 25

على اسمه. وقد انتشر تكريمه فيالشرق والغرب، منذ القدم، وأخذت رومة تقيم له عيدًا في مثل هذا اليوم منذ 
614. 
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 من األعماق صرخت إليك يا رب، يا من استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت 
 تضّرعي. إن كنت لآلثام راصدًا يا رب من يثبت ألن عندك الغفران.
ّممت ت وم لنمدحك ألنكأيها الالبس الجهاد جاورجيوس بما أنك بطل بين الشهداء نجتمع الي

لفساد ا السعي وحفظت اإليمان، ونلت من لدن اهلل إكليل انتصارك. فابتهل إليه أن ينقذ من
 واألخطار المقيمين بإيمان تذكارك الدائم التوقير.

 من أجل اسمك انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي كلمتك انتظرت نفسي الرب.
ير األسد نظ ختيارك إلى الجهاد ببسالة وعزم وثقةأيها المجاهد المجيد جاورجيوس لقد ُهرعت با

منّوعة. باألغذية ال حميتالنية بالنفس التي ال تُبلى، فأُ ُمعرضًا عن الجسد البالي ومهتمًا ع
 كالذهب الممحص في البوتقة. فاشفع إلى المسيح اإلله في خالص نفوسنا.

 .انتظار الرقباء للصبح والحرّاس للفجر فلينتظر المؤمنون الرب
 يا جاورجيوس المجيد والعظيم في الشهداء، لقد تألمت مع الخّلص. وشابهت موته بموتك

إكليل ب اإلختياري فملكَت معه بهاء البسًا برفيرًا دمويًا بهما ومزينًا بصولجان جهادك وممتازاً 
 الغَلَبة على األبد.

 آثامهم. ألن عند الرب الرحمة وعنده فداًء كثيرًا وهو يفتدي المؤمنين من جميع
يت غير أمس أيها القديس جاورجيوس، لما تسلَّحت بدرع اإليمان، وترس النعمة وحربة الصليب،
ة في المالئك منهزم لدى األضداد كبطل إلهي. وبما أنك هزمت مواكب األبالسة، فأنت ترتع مع

 األخدار السماوية. حافظًا ومقدسًا المؤمنين ومخّلصًا الذين يدعونك.
 جميع األمم. امدحوه يا جميع الشعوب.  سّبحوا الرب يا
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ق. ودّرة األف يا البس الجهاد جاورجيوس. لقد عرفناك كوكبًا غزير األنوار، وشمسًا تتألأل في
ين. لذلك الشهداء، وظهرًا للمؤمن كلية القيمة وحجرًا كريمًا المعًا، وابنًا للنهار وبطاًل صنديدًا في

 نقيم تذكارك مادحين إياك.
 قد عظمت علينا وصدق الرب يدوم إلى األبد.ألن رحمته 

يل راقدًا. وفي الل أيها القديس جاورجيوس إحفظني وأنا في البحر سائرًا. وفي الطرقات مسافراً 
يت الدينونة غفران ما جن اجعل عقلي مستيقظًا وارشدني إلى فعل إرادة الرب، لكي أجد في يوم

 .كحمايتمن اآلثام في الحياة. أنا الملتجىء إلى 
 المجد لآلب واإلبن والروح القدس.

 يا جندي المسيح جاورجيوس. لقد سلكت بحسب اسمك. ألنك حملت الصليب على عاتقك،
 وفلحت األرض المجدبة بالضاللة الشيطانية، مقتلعًا أشواك مذاهب األوثان، وغارسًا كرمة

 ت فاّلحاً . إذ قد ظهر اإليمان المستقيم الرأي. فلذلك تفيض األشقية للمؤمنين في كل المسكونة
 صديقًا للثالوث فنبتهل إليك أن تتشفع من أجل سالم العالم وخالص نفوسنا.

لى دهر الداهرين آمين.  اآلن وكل أوان وا 
 افرح واجذل يا جندي الملك العظيم جاورجيوس ألنك إذ أهملت األشياء الدنيوية وأعرضت

 لسماوات، أما جسدك فإنه يقصي عنعنها وأرضيت اإلله، امتلكت معه الحياة األبدية في ا
البشر كل سقم، ألن المسيح الذي صبوت إليه يمّجدك أيها المغبوط.أيها الشهيد الحكيم. لقد 
ذ تسّلحت بدرع  وزَّعت غناك األرضي على الذين في األرض فورثت بآالمكالغنى السماوي. وا 

ة ومواهب الُمَنح اإللهي نمحتاجيالصليب الطاهر ذّللت كبرياء المغتصبين. ولذلك أنت تهب لل
األشفية. فيا البس الجهاد، ابتهل إلى المسيح اإلله، أن يمح الزاّلت لنا نحن المسارعين 

 والملتجئين إليك والمعّيدين بشوق لتذكارك المقدس.
                                    ----------------- 
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 26تساعية للقديسة كاثرين، قديسة سيينا

 ابريل 29

  

أبي السماوّي ، إن مجدك ظاهر في قديسيك.إننا نسّبح مجدك في حياة القديسة كاثرين الرائعة، 
قديسة سيينا ، عذراء وطبيبةالكنيسة.إن حياتها بكاملها كانت تضحية نبيلة مستوحاة من المحبة 

وق عن حقالجّمة التي نكّنها للمسيح،حملك الطاهر. ففي األوقات الصعبة دافعت بحماسة 
كنيسته المحبوبة.أبي، مّجد حسناتها واصغي إلى صلواتها من أجلنا، ومن أجل عائلة األبرشية 

بكاملهاالمكّرسين لها.ساعدنا يا اهلل على المرور عبر الفساد األخالقي لهذا العالم دون أن 
 وة .القدوأن نبقى على إيماننا للكنيسة دون أي ترّدد سواء بالقول أو الفعل أو  نصاب بأذى،

لميناء حّبك،  ساعدنا لكي نجد في الحبر األعظم مرساًة لنا من غضب الحياة وعواصفها، ومنارةً 
 جال.َهب كّل واحد مّنا تضّرعهفي هذه الليلة المظلمة من أوقاتك وأرواح الر 

                                                 
261347- 1380). 
كانت راهبة دومينيكية. وكان يتنازعها، طيلة الحياة، حبملتهب هلل وللقريب، وعطش الى التأمل في المسيح 

على الصليب، والى خدمة الكنيسةالتي تمّزقها االنقسامات. رّدت السالم والوفاق الى المدن االيطالية. ودافعت 
رومة. سعت الى توطيد الحياةالمسيحية في نفوس  عنحقوق الحبر الروماني؛ واعادت البابا من أفنيون الى

المؤمنين. وكتبت، فكانت كتبها جليلة التعليم، دقيقة المعاني،رفيعة الوحي، جزيلة الفائدة للمؤمنين. اقامها 
 .للكنيسة  البابا بولس السادس معّلمة



41 

 

نطلب ذلك من خالل يسوع المسيح، إبنك،  الخاص......)توقف للصالة على نواياك الخاّصة(.
 الروح القدس. آمين. برباط مع

 
 القّديسة كاترينا السيانّية

. تعّلمت على يد أّمها الصلوات والتأّمالت. :504ولدت كاترينا في سياّنا، إحدى المدن اإليطالّية، سنة 
فحباها اهلل برًؤى سماوّية وهي في السادسة من عمرها. تعّبدت للعذراء مريم واّتخذت يسوع خّطيًبا لها وهي 

وات.إنطبعت جراحات يسوع الخمسة في جسدها. قّصت شعرها رمًزا لنذر البتولّية. إنضّمت إلى بعمر سبع سن
رهبنة مار فرنسيس الثالثة للعلمانّيين، واّتشحت بالثوب الفرنسيسكانّي وهي تقيم في بيت والَديها تمارس 

يع وتساعد يها، فترشد الجمالتقّشف والصوم والعبادة.راح المسيح يظهر لها حّتى توافد كثير من المؤمنين إل
الفقراء منهم من ثروة والَديها، وتشفي المرضى من بينهم بصالتها. أقنعت البابا غريغوريوس المقيم في 

أفينيون بضرورة العودة إلى رومة.خطبت في مجمع الكرادلة بطلب من البابا أوربانس السادس.رقدت بالرّب 
  .51:5للكنيسة سنة ، ومعّلمة 5465. أعلنت قّديسة سنة 5023سنة 

------------------------------- 

 شهر مايـــو
  27St. Peregrineتساعية القديس بيريغران

 شفيع مرض السرطان في العالم

 اول مايو(-ابريل  91)
 

 
 

 في كل يوم من التساعية:

                                                 
 منقول27
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 إشارة الصليب-
ة هذه اللحظ إني أضع في حضرة الرّب يسوع...)سكوت(. أّيها الرّب يسوع، إجعلني في -

أعيش حضورك... وصالَتَك لآلب وشكَرَك له، واغفر لي. أيتها األّم الحنون، مريم، رافقيني في 
 صالتي.

 يم والقديس بيريغران(كوت... لكي يتوّلى علّي حضور الرّب يسوع ومر س) -
تعال أّيها الروح الخالق/قم بزيارة نفوس المؤمنين بك/إمأل بالنعمة السماوّية/قلوب من -

خلقتهم/أشِعلنا بنورك/إمأل قلوبنا بحّبك/قوِّ دائمًا بقّوتك ضعَف جسدنا/إجعلنا نعرف اهلل اآلب/ 
 وأظهر لنا اإلبن / وأنت، روحهما المشترك / إجعلنا نؤمن بك على الدوام / آمين. 

 اليوم األول
 (44: 84" أحّبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم أنا " )يو 

الذي يكّنه يسوع لي؟ هذا اإلقتناع هو القداسة التي تُبنى في خدمة  هل أنا مقتنع تمامًا بالحب
 صادرة عن محّبة للذين يحيطون بي، مغدقًا عليهم ما أكون سعيدًا لو أغدقه علّي الرّب.

المسيح يسوع يحّب الذي يستطيع أن يهب ذاته بقدر أكبر، والذي يأمل الكثير منه، والذي يعتمد 
ظهارات ُحّبي عليه في كّل شيء.إبتسامة  بسيطة، كلمة مشّجعة، زيارة إلى شخص وحيد...وا 

فلتكن حياتي، بمساعدة الرّب يسوع، تفّجرًا حقيقيًا، حّيًا، للحّب الذي أتى ليجلبه إلينا  ليسوع.
 على األرض.

: أيها الرّب يسوع، يا من بحنّوك العظيم قد أنعمَت على خادمك القديس بيريغران بحّب  صالة
أعطنا هذه النعمة نفسها. أنشر حّبك بواسطتي. يا أّمي مريم، أعطيني إبنك.  كبير لمحيطه،

 آمين.
 فليحفظ سالم اهلل أفكاري في المسيح يسوع. آمين. 

 أّيها القديس بيريغران، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 
 الثاني اليوم

م أنتم أيضًا، أرجل بعضك " فإذا كنت أنا الرّب، قد غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أن تغسلوا،
 .(4: 84البعض " )يوحنا 
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محيطي هو عطّية من الرّب يسوع. هو موضوع حّبي. يسوع ال يسألني كم من األعمال أفعل، 
حياتي المسيحية هي حياة ارتهان للرّب يسوع، وثمرتها  بل كم من الحّب أضعه في أفعالي.

ة هي، بالوقت نفسه، صالة ألني أقوم هي، بالضبط، خدمة محيطي بمحّبة.وهذه الخدمة الُمحبّ 
 بها بمساعدة يسوع، ومع يسوع وفي يسوع.

: أيها الرّب يسوع، أنت، يا من بحنّوك العظيم قد وهبت خادمك القديس بيريغران أن  صالة
يعيش خدمة ُمحبٍّ لمحيطه، هبني هذه النعمة نفسها، واجعلني أستقبل محيطي كعطّية تهبني 

فليحفظ سالم اهلل أفكاري في المسيح  لحنون، مريم، أعطيني ابنك. آمين.إّياها. أيتها األم ا
 يسوع. آمين. أّيها القديس بيريغران، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 

 اليوم الثالث
 (8: 4" ورجع يسوع من األردن وهو ممتلىء من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية..." )لو 

إذا لم أكن أعرف كيف يجب أن أفعل ذلك. إّن الشيء األهّم هو  يصعب علّي أن أصّلي
السكوت. فالنفوس التي تصّلي هي نفوس صمت عميق. أنا ال أقدر أن أدخل في حضرة الرّب 

يسوع إذا لم أدخل في صمت الداخل والخارج. يجب أن أعتاد تدريجيًا على صمت الفكر، 
 للصمت. فهو ال يتواجد في الضجيج وال في والعينين، واللسان. إّن المسيح يسوع هو صديق

 البلبلة أو الهيجان.
: أيها الرب يسوع، أنت الذي بطيبتك الكبيرة قد وهبت خادمك، القديس بيريغران، أن  صالة

يكون روح صالة وصمت، هبني أنا النعمة ذاتها. كّون فّي هيكل الروح الحقيقّي. أيتها األم 
 .فليحفظ سالم اهلل أفكاري في المسيح يسوع. آمين. الحنون، مريم، أعطيني ابنك. آمين

 أّيها القديس بيريغران، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 
 اليوم الرابع

 ( 49: 84" بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي، إذا كنتم تحّبون بعضكم بعضًا " )يوحنا 
أعطي في حياتي الفّعالة بقدر  إن مهّمتي هي أن أعطي الرّب يسوع إلى اآلخرين. أنا أقدر أن

ما أكون اقتبست من الصالة الصامتة.إن الشيء األساسّي الجوهرّي، ليس ما أستطيع أن أقوله 
جّيدًا، ولكن هو ما يقوله لي الرّب يسوع، وما يقوله للناس بواسطتي.إن يسوع ينتظرني وسط 
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ّنما وسط السكوت هو يتكّلم  إلى قلبي. السكوت. هو ينصت إلّي وسط الصمت، وا 
ليس السكوت أمرًا سهاًل، ولكن علّي أن أبذل كّل جهدي لكي أستطيع أن أصّلي. سأجد في 

الصالة طاقات جديدة وعزمًا جديدًا، واّتحادًا حقيقيًا: اّتحاد أفكاري بالرّب يسوع، اّتحاد صلواتي 
 بصالته، وأفعالي بعمله، وحياتي بحياته.
في عطفك الكبير، قد وهبت القديس بيريغران نعمة أن صالة : أيها الرب يسوع، أنت الذي، 

يقوم تمامًا برسالته، أن يعطيك غلى اآلخرين، هبني هذه النعمة ذاتها. كّون فّي هيكل الروح 
فليحفظ سالم اهلل أفكاري في  الذي يخدم بمحّبة. أيتها األم الحنون، أعطيني ابنك. آمين.

 ن، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( المسيح يسوع. آمين. أّيها القديس بيريغرا
 اليوم الخامس

 (8: 84" ال تضطرب قلوبكم " )يوحنا
 لكانت مجّرد عبء أو استعباد. –كيف كانت حياتي تصبح لو لم أكن أشّع فرحًا 

يجب أن يتألأل فرحي في عينّي ونظرتي، وفي خدمتي الصادرة عن محّبة. وعندما يرى أبناء 
 تشّع مّني فإّنهم سيعون ويعرفون كرامتهم كأبناء اهلل.محيطي هذه السعادة 

 ظلمات.هذا ال يحول دون إصابتي أحيانًا بتجارب داخّلية كبيرة، ودخولي في ال
إذا كنت أريد أن يالحظ اآلخرون حضور يسوع، فعلّي أّواًل أن أكون أنا مقتنعًا بهذا الحضور، 

 مّرة أذهب فيها إلى اآلخرين. وذلك بأن أشّع بالفرح، وبما أّن الفرح هو في كلّ 
: أيها الرّب يسوع، أنت الذي بعطفك قد وهبت خادمك، القديس بيريغران، أن يعيش صالة 

بالفرح، هبني أنا هذه النعمة ذاتها. إجعلني أكون فرحك أنت. أيتها األم الحنون مريم، أعطيني 
ن، صّل ها القديس بيريغراابنك. آمين.فليحفظ سالم اهلل أفكاري في المسيح يسوع. آمين. أيّ 

 ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 
 اليوم السادس

 (44: 5" إن أراد أحد أن يكون األّول فليكن آخر الكّل..." )مرقس
 الرّب يحتاج إلى بساطة قلبي وليس إلى فيضي أو طالقتي، إنني أريد أن أكون متواضعًا:

 فعلّي أن أتحّدث أقّل ما يمكن عن نفسي.  
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 أتقّبل المعارضة بروح الفكاهة.  أن -
 أاّل أتوّقف عند عيوب اآلخرين.  -
 أن أتقّبل المالحظات، ولو كانت غير محّقة.  -
 أن أخضع إلرادة اآلخرين.  -
 أن أتقّبل أن أوضع في الظّل.  -
 أن أبقى مهّذبًا ، مرهف الشعور ولطيفًا ، حّتى ولو استفّزني البعض  -
 محبوبًا، وحاصاًل على إعجاب الناس.أن ال أسعى ألن أكون  -
 أاّل أسعى ألن تكون لي الكلمة الفصل في المناقشات، ولو كان الحّق إلى جانبي.  -
 وبصورة خاّصة أن أنشد التواضع.  -

: أيها الرّب يسوع، أنت الذي، بحنّوك الكبير، قد وهبت خادمك، القديس بيريغران، فضيلة  صالة
هذه النعمة عينها. كّون فّي قلب إنسان مسكين، مملوءًا بالتواضع.  التواضع الجميلة، هبني أنا

 أيتها األم الحنون، مريم، أعطيني ابنك. آمين.
 فليحفظ سالم اهلل أفكاري في المسيح يسوع. آمين. 

 أّيها القديس بيريغران، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 
 اليوم السابع

 (82: 1ال يمشي في الظالم بل يكون له نور الحياة " )يوحنا " أنا نور العالم. من يتبعني ف
أنا، متى كان الرّب يسوع معي، أستطيع أن أفعل كّل شيء، ألّن يسوع هو قّوتي. ووسط هذا 
التاّكد، أستطيع أن أكون في ثقة عميقة بأّني سأنال نتيجة سعيدة في عملي الذي هو عمل 

ن من أن أفعل شيئًا إاّل الخطيئة. إّن كّل مواهب أّما إذا كنت وحدي، فأنا لن أتمكّ  يسوع.
 الطبيعة والنعمة التي أملكها، إنّما يمّدني بها الرّب يسوع.

يجب أاّل يتخّلل عملي عجرفة وغرور. أنا أضع نفسي كلّيًا تحت تأثير يسوع لكي أتمّكن من أن 
 يء.طيع أن أعمل كّل شأفّكر عبر تفكيره، وأعمل بيدية هو، ألنني، إذا كانت قّوته فّي، أست

صالة : أيها الرّب يسوع، يا َمن، بحنانك العظيم، قد وهبت خادمك، القديس بيريغران، أن يراهن 
عليك في كّل شيء، هبني هذه النعمة بالذات. إجعلني أن أكون على الدوام تحت تأثيرك. أيتها 
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 ن. ي المسيح يسوع. آمياألم الحنون، مريم، أعطيني ابنك. آمين.فليحفظ سالم اهلل أفكاري ف
 أّيها القديس بيريغران، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 

 اليوم الثامن
 (41: 6" أنا خبز الحياة " )يوحنا 

إن اإليمان المتجّسد في األفعال هو خدمة ُتسدى بروح المحّبة. يجب أن أقبل عرض الرّب 
أنا أحتاج إلى القربان المقّدس، ألن يسوع  يسوع حااًل، وأؤمن به. ولكي أتمّكن من تحقيق ذلك،

قد جعل من نفسه "خبز الحياة " لكي يلّبي رغباتي، وتطّلعاتي، وحّبي له.لذلك يجب أن تكون 
حياتي مشدودة جدًا إلى القربان األقدس. يجب أن أعيش القّداس كّل يوم إذا أمكنني ذلك، وأن 

 أن أخدم محيطي بشكل أفضل. أمارس ساعة عبادة تجعلني قريبًا منه، وُتتيح لي
صالة : أيها الرّب يسوع، يا من، بعطفك الكبير، قد وهبت خادمك، القديس بيريغران، أن يكون 
نفسًا إفخارستيا )قربانّية( ، هبني هذه النعمة ذاتها. إجعل حياتي مربوطة جدًا بك، أنت يسوع، 

يح حفظ سالم اهلل أفكاري في المسالقربان. أيتها األّم الحنون، مريم، أعطيني ابنك. آمين.فلي
 يسوع. آمين. أّيها القديس بيريغران، صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( 

 اليوم التاسع
 (28:  85" هذه أّمك " )يوحنا

 أحبب مريم لكي :ُتِحّب مثلما ُيحب الرب يسوع. 
 تكون مثله، مصدر فرح.  - 
 ُتشارك مريم في كّل شيء، حتى في الصليب.  -

لي صليبي الذي علّي أن أحمله : إّنه عالمة إلنتمائي. أنا أحتاج إلى مساعدة مريم على 
ذلك... فالقداسة ليست ترفًا بل هي واجب. القداسة الكبيرة تصبح دائمًا بسيطة إذا كنت منتميًا، 

 .خدمنيإّني أعطي أمّي مريم الحرّية التاّمة لكي تتمّكن من أن تست حّقًا، إلى مريم.
: أيها الرب يسوع، يا من بحنانك العظيم قد وهبت خادمك، القديس بيريغران، تعّبدًا كبيرًا  صالة

للقديسة مريم العذراء، هبني هذه النعمة ذاتها. كّون مّني ولدًا لمريم. يا يسوع العطوف أعطني 
 أّمك. آمين.
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 فليحفظ سالم اهلل أفكاري في المسيح يسوع. آمين. 
 صّل ألجلنا. )أتُل بيتًا من المسبحة( أّيها القديس بيريغران، 
 صالة التساعية الدائمة

أيها الرّب يسوع الذي ُصلبت، يا من كنَت، أنت بالذات، طبيب القّديس بيريغران، إذ شفيته من 
 مرض سرطاني، إمنحنا بشفاعته نعمة أن نحّبك بممارسة خدمٍة لمحيطنا صادرة عم محّبة.

القديس العظيم، شفيع المصابين بالسرطان. إمنح العافية إحمنا من هذا الداء، بشفاعة هذا 
 للمرضى المصابين بهذا الداء إذا كان ذلك لخيرهم، وموافقًا لمشيئتك العطوفة.

يا مريم، يا أّمًا رؤوفة، أعطينا ابنك لكي يحمينا من السرطان الذي ينخر حياتنا المسيحية. 
 آمين.

-------------------------------------------- 

 28تساعية اخرى

ح الدامية مرضى السرطان والقرو  شفيع أّيها القديس بيريغران، يا من أعلنت الكنيسة المقدسة انك
ي ففقد ثقتي أت اليك بكل ثقة لمساعدتي في احتياجي الحالي )اذكر الطلبة....(. لن ئآ

ص، ببتها بإخالشفاعتك الحانية فارفع طلبتي هذه الي القديسة مريم، أم األحزان، يا من أح
وباإلتحاد مع من يعانون آالم السرطان حتى تعينني بصلواتها القوية وتعزياتها وتحصل لي على 

القوة لقبول هذه المحنة من يد اهلل الـُمحب والصبر واإلستسالم حتى يقودني هذا األلـم لحياة 
 أفضل وتطهيرًا لخطاياي وخطايا العالم. 

ألشابهك في حمل اي صليب قد يسمح به اهلل فيوحدني مع ، ساعدني أّيها القديس بيريغران
يسوع المصلوب ومع أمي أم األحزان، وأقّدم آالمي الي اهلل بكل حب في قلبي لمجده تعالى 

 ولخالص النفوس وخاصة نفسي. آمين.
صالتي التي اقدمها اليك في هذه الساعة اكراما للقديس بيرغران، : يا اهلل اصغ الي صالة

بوب والذى كان مكرسًا حياته للمسيح المصلوب وألمه مريم أم األحزان، حتى خادمك المح
احصل على المعونـة التي انا في أشد الحاجة اليها بواسطة شفاعته، هذا الذى ُسررت بحياته 

                                                 
 مترجمة بتصرف28
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ومألته بروح الرحمة. هبني يا اهلل أن استحق أن أكون من ِعداد المختارين لملكوتك السماوي 
 رحمة والمحبـة. أسأل هذا باسم ربنا يسوع المسيح. آمين. ببمارستي ألعمال ال

بمدينة  فورلي بايطاليا وكان ينتمي الى جماعة مناهضة للبابا، وارسل  8261ولد القديس بيريغران في عام –
ليبشر في مدينة فورلي ولكن بيرغران لطمه على وجه واجابه الراهب  Philip Beniziالبابا الراهب فيليب 

ه وما كان امام هذا الموقف ان بيرغران ندم اشد الندم. وظهرت القديسة مريم الي بيرغران وطلبت بالدعاء ل
واإلنضمام لرهبنة خدام مريم التي كان القديس فيليب مسؤال عنها. وانتشر  Sienaمنه الذهاب الى  بلدة

فظهر له  صلي بيرغران ونامالسرطان في قدمي بيرغران وتقرر بترها وفي ليلة اجراء العملية وامام المصلوب 
عاما في  62يسوع ومّد يديه من على الصليب نحو قدم بيرغران المريضة فشفي تماما، وعاش بعدها بيرغران 

، ولقد اخترته الكنيسة  شفيعا لمرضى السرطان ووجد 8449حياة كلها تقشف وعبادة وصالة ومات في 
 سنة. 411جسده بال تحلل بعد موته ب 

                                        ---------------- 
St. Dymphna Novena Prayers 

 

 مايـو 51

 29القديسة ديفنا شفيعة مرضى األمراض النفسية والعصبية

 
ايتها القديسة ديفنـا، صانعة العجائب العظيمة في حاالت امراض العقل والجسد، اتوسل بتواضع 

. لقد امتألت بالحب يم التي هي شفاء الـمرضىالي شفاعتك القوية مع يسوع ومن خالل مر 
والرأفة لآلالف من المرضى الذين أتوا الي كنيستك طوال القرون الماضية وأيضا لمن هم لم 

يستطيعون الحضور وطلبوا شفاعتك من منازلهم او مستشفياتهم، فأظهري ذات الحب والرحمة 

                                                 
29http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=222 

 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=222


49 

 

وف تمت بشفاعتك جعلتني أثق بأنِك س نحوي انا الواثق بك. ان العديد من معجزات الشفاء التي
 تساعديني في احتياجاتي الحاليـة )اذكر الطلبة...(، وانا على ثقة من الحصول 

 على طلبتي أذا ما كانت لمجد اهلل األعظم ولخالص نفسي. 
 30تساعية للقديسة ريتـــا

St Rita 

 مايو 22

 

لقديسة ريتـا بثقـة طلبـًا لنعـمة مـا بشفاعـة ا تتلى الصلوات التسع اآلتية على مدار تسعة أيـام متتالية
 مع ممارسة بعض األعـمال التقويـة مثل اإلعتراف والتناول وقراءة الكتاب الـمقدس. 

 ويجب ان تكون:
 مسبوقة بالطلبة اآلتية:  .8

غير  بشفاعِتك القديـرة أنال من جودة الرب ي"لقد جئت إليِك أيتها القديسة ريتا سائاًل معونتك ك
 ـمحدودة، الـمساعدة التى ألتمسهـا بكل تواضع من رحـمته تعالـى".ال

 :مشفوعـة بهذه النافـذة .2
 " أيهـا القديس أغسطينوس والقديسة مونيـكا صليـّا ألجلي".

 صلوات أبـانـا ..والسـالم الـمالئكي..والـمجد.     : تالوة الصلوات اآلتيـة .4

                                                 
30 
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 عـةالطا –اليـوم األول                       
أيتها القديسة ريتا، يا من إحتملت مدة حياِتك الطويلة أشد التجارب النفسية والجسدية دون تذمر 
وال ضعف، أستحلفك أن تجعليني أنا أيضًا أقبل بنفس الخضوع كل ما ارتضى اهلل أن يرسله لـي.  

ظم، كـما ري األعانـى أقر بإيـمان، حتى لو شعرت بعجزي عن إدراكه، بأنـه تعالـى ال يريد إاّل خي
أنى أعلم أن النعمة التى أسأله إياهـا لـم أستحقهـا قط فكثيرًا ما نسيت هذا الـمعلم اإللهـي الكلي 
الصالح، حتى انى قد أهملته أحيانـا ساعيـا وراء الـملّذات العالـمية، لهذا تجاسرت اليوم وعدت 

ك القديرة ى أسأله الـمغفرة وبواسطة شفاعتإليه بقلب نادم متوساًل إليـه تعالـى أن يقبل توبتـي. أنـ
أيتها القديسة ريتـا وأستحلفه من كل قلبي أن يرحم ضعفي وجبنـي. انـى بدونـه ال أقدر على شيئ، 
لـى مريـم العذراء  بدونـه ال أقوى إاّل على الشر، ولهذا فانـي وقد أدركت اليوم عجزي، أتوجـه إليِك وا 

ن الطاهـرة أم اهلل متضرعـًا إليكـما أن تساعدانـي. أيتهـا القديسة ريتـا يـا مالكليـّة قداستهـا، شفيعتـنـا 
كنِت فى أقسى ساعات حياِتك خاضعة فى تواضع عميق وطاعة تامـة لـمشيئة الرب، صلّي 
 ألجلي حتى يصغى إلـى ندائـي فيغـمر ِجذع قلبي اليابس على مثال كرمتك بثـمار عجيبـة. آمين.

 الُزهـد –اليـوم الثانـي 
أيتها القديسة ريتـا، يـا من كنِت على األرض مثااًل حيـّاً للزهد والتضحيـة، مستغّلة أدنـى ألـم لتحويلـه 
لـى إتحاد تقوي بإستشهاد يسوع، اجعليني أنـا الهائـم بـمالذ هذه الحياة الدنيـا  إلـى تقدمـة حب، وا 

ن أتخذك قدوة، حتى إذا تأملت فى بطالن الباطلـة، والـمشمئز من كل ألم والخائف من الـموت، أ
هذه الحياة القصيرة، ال أرتاح إاّل بين يدي اهلل. صلّي حتى إذا ما أثّرت فّي محبة أبينـا السماوي 
التى ال ينضب نبعهـا، أن أتخذ من نعمته حافزًا قويـًا على مضاعفة جزيل الشكر له على عظم 

ي إكرامـه فى إخالص وذلك بتقديـمي لـه جميع تجارب حنانه الفائق الوصف واستمد منه القدرة على
مهما كانت ألجل إرتداد الخطاة. أيتها القديسة ريتا يـا من رضيِت أيضا، بروح الطاعة بأن تضحي 
ببتوليتك تلك التضحية الجسيمة للغايـة، صلي لكي أتعلم أن أقدم كل شيئ للرب: أفراحي وأحزاني 

ئا مطلقًا إاّل مـا وهبني إياه الرب.  لتـتحد صالتك بصالة العذراء على السواء، أنا الذى ال أملك شي
الكلّية قداستهـا التى جاز سيف األوجاع قلبهـا الـمعصوم من الدنس، إذ بدونهـا ال يتسنى لنـا 
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الوصول لهذا اإلبن اإللهي الذى بصحبتـه تنازلت هـي وظهرت لِك فى ساعـة موتـِك الـمجيدة. 
 آميـن.

 الثـقـة –الث اليـوم الث
أيتهـا القديسة ريتـا، انك بثقتك الكاملة باإلنجيل القائل "كل ما تسألون فى الصالة ثقوا أنكم تنالونـه 
فيكون لكم"، لقد حققت قوله تعالـى تحقيقًا باهرًا بنقلك "جبال العالم" التى كانت تحول دون نيل 

 ك الـمباركـة نعمة إيـمان أقوى وألـمعأعز أمنية لديِك، فأسألك أن تصلي ألجلي كى أنال بشفاعت
يستنيـر بـه عقلي الذى تـمأله الظلمات والشكوك. انـى أؤمن إيمانـا ثابتـا بأن ما هو غير مستطاع 
عند البشر هو مستطاع عند اهلل، وانى ألرغب بحرارة فى أن أستطيع وأنـا مسّلح بـمثل هذه الثقة 

دون أن أجسر، مع ذلك، على تجربة اهلل -السبب أن أمضي فيكون لـي حسب إيـمانـي، ولهذا 
ها أنذا أبتهل إليك بـملء الثقة بأنِك سوف تستجبين لـى. وهـا  -الذى لـن يأتى بعمل مـا غير مفيد

أن إيـمانـى، على مثال إيمانك يظل بتواضع كاماًل. فالرب قد فتح من أجلك، فى صميم قلب 
مامًا ـة أسألك أيتها القديسة ريتا أن تجعلي قلبي الجامد تالشتاء، وردة عجيبة، فتذكار لهذه األعجوب

أن يتفتح بوردة الحب اإللهـية، وأن تذوب ثلوج حياتي بعذوبـة شمس الحب، ولتتنازل العذراء الكليـة 
 قداستهـا، وردة الثالوث األقدس الـمعصومـة من الدنس، وتعضدنـى بـمعونتهـا الفّعالـة. آميـن.

 لوداعــةا –اليـوم الرابـع 

أيتها القديسة ريتا، يا من كنِت على صورة يسوع، وديعة ومتواضعة القلب، صلي لكي ما بشفاعتك 
الـمقدسة يغفر لى اهلل زالتـي التى ارتكبتها عن غرور أو عن غضب، كما انك غفرت لزوجك 

والحسد، بل  ةولقتلته. آه كـم انى أريد أن أمقت الكبرياء، تلك الخطيئة التى تدفعنى الى الدينونـ
إلـى حد اإلحتقار أيضًا. فمن كل قلبي أتوسل أن تُنتزع من نفسي، كالزوان فى الـمثل اإلنجيلي، 
خطيئة الكبرياء هذه، تلك التى أصبحنـا بسببها نبكي فى وادي الدموع هذا، نحن البشر الذين لو 

ة على موت هذا، فإمنحيني قو كنا بقينا فى حالة النعمة األصلية، لمـا كنا قد عرفنـا باليا جسد الـ
كبح شهواتـي. أطلبي لـي الحكمة حتى ال أدين أحدا، وأن أحتمل فى مـحبة عيوب اآلخرين وأن 
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أصلي من أجلهم بدال من أن أسخط على نقائصهم وعيوبهم متأماًل فى الخشبة التى فى عيني. 
وة، الفضائل مريم العذراء الحل أعينيني أيتها القديسة ريتا كى أنال بإستحقاقات أمنا كلية القداسة،
توليني الحمقاء و  يوتقمع نزوات الثمينة الكفيلة بأن تخمد في حواسي حرارة الشهوات الرديئة،

الشجاعة لترك حبي لذاتـي ولتكف شفتاي بعد اآلن عن النطق إالّ بأحاديث السالم والـمحبة وتذكارًا 
 لوديع واللطيف. آمين.ألعجوبة النحل،وليدهن فمي أنـا أيضًا بشهد الكالم ا
 الطهارة –اليـوم الخامس 

أيتها القديسة ريتا، يـا من تبينت فى ارادة والديك أمرًا من اهلل، فرضيت بدون تـمرد الزوج الذى 
اختاراه لِك، بالرغم من تضحيتك بأمنيتِك أنت التى بتقدمتك جسدك ورغباتك كذبيحة مؤلـمة، قد 

إللهية فائقة الطبيعة، استمدى لـى منه تعالى أن يتنازل بنعمته اأغنيت طهارتك الثابتة بإستحقاقات 
ويمنحني، انا الخاضع لطغيان الجسد، القدرة على قهر كل شهوة، والتخفيف من رغباتـي وتهدئـة 
قوى نفسي، حتى أجعل روحي تنتصر على كل تجربـة خبيثة. أيتها القديسة ريتـا يا من عرفِت 

ة القلب والروح، وبعدئذ عّذبت أيضا بتقشفات صارمة، وكّفارة حتى فى زواجك، أن تظلي عفيف
قاسية، اجعليني أن أندم ندامة صادقـة على خطاياي التى ارتكبتهـا بالفكر أو القول أو بالفعل. 
ساعديني على التجرد بدون رجعة، عن ميولي غير الـمستقيمة وأن أكفر بمـغريات هذه الحياة 

العذراء الكلية قداستها، التى ُحبل بها بال دنس، فى هذا النضال الـمائلة الخادعة. ولتعضدني 
اليومي، الذى يستحيل علّي الخروج منه ظافرًا بدون مساعدة ربنا القدير الرحيم يسوع الـمسيح، 

 عريس نفوسنا العتيد األوحـد. آميـن.

 الُكفر بالذات –اليـوم السادس 

ى ِك حتى مماتك عن إحتمال عبء تجاربك الثقيلة فأيتها القديسة ريتا، يا من لـم تكفي منذ صبا
صبر مالئكي، ساعديني على أن أتحمل مثلك، فى إستسالم مقدس، جميع عذابات هذه الحياة، 
وأن أقبل كذلك بروح التجرد الـمطلق المحسوس، كل الـمسّرات التى يرتضي اهلل بأن يمنحني إياهـا، 

تعالـى وبـه ولـه. انـى أؤمن أن هذا اآلب الحنون ال  حتى اذا ما كفرت بذاتى، فلن أعيش إاّل فيه
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يسمح بتجربـة إاّل الذين يحبهم، ففى هذا اإليـمان أريد أن أحيا وأموت. صّلي إذن، أيتها القديسة 
ريتا، حتى يغـمرني يسوع بحبـه العظيـم،إذ أن سـماحـه بالتجربـة يقوي نفوسنـا، وأنـي ألعلم بحاجتي 

تحملي إيـاه إمتيازًا نادرًا فـى هذه الحياة دون الحياة األخرى. صّلي من أجلي،  الى تطهيـر، واعتبـر
أيتها القديسة ريتا، حتى ينيرنـي الروح القدس، فأفهم فـى وضوح رغبـة العنايـة اإللهيـة فى مشاركة 
 االبشر ألالم يسوع، فأرضى عن حب وسخاء أن أحمل ذلك الصليب الذى عينـّه الـمسيح اإللـه لنـ

كالوسيلة الوحيدة لخالصنـا بقولـه:"من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه وليحمل صليبه ويتبعني". إذ 
ذاك تصرخ نفسي مع مريم أم األوجاع السبعة الكليـة قداستهـا قائاًل:"هـآنذا آمـة الرب، فليكن لـي 

 كقـولك".

 الصـبر –اليـوم السابع 

جـة وكل صّلي لكي تزول عن قلبي كل شهوة مزع ق والثابت،أيتهـا القديسة ريتا، مثال الصبـر الفائ
طلب عاقبتـه سيئـة. أنِت يا من رغبِت، بدافع من الحب فـى اإلشتراك بأحد آالم يسوع فنلِت 
بأعجوبـة نعـمة ُطبعت على جبينك أثـر جرح لشوكـة من اكليله الـمقدس، ذلك الجرح الذى قاسيِت 

ايضًا. أنِت التى مكثِت مسمرة على فراش األوجاع لسنين  منـه، ليس العذاب فحسب، بل الخزي
طويلة بدون تذمـر وال غذاء لِك سوى خبز الـمالئكة، استمدي لـي ما نلتـه أنِت، أي الـمقدرة على 
التألـم فـى سكون ومحبـة بيسوع فقط. ولئن كانت صالتـي ال تستجاب بسرعة وباتت طلبتي بدون 

لى دعائي فـى إنكسار وأمانـة تاركـًا عنى كل تبرم، فبدال من أن أغتـم تلبيـة، فعلميني الـمثابرة ع
وأحزن اجعليني على العكس من ذلك، اقر بـأن اهلل الكلي الصالح أعلم من كل أحد بـما يفيد 
خالصي، وأنـه تعالـى يستجيبني فـى الوقت الـمناسب بواسطة ابنـه سيدنا يسوع الـمسيح. ولتتنازل 

 قداستهـا الى إعانتي فهى أم الحكمة اإللهيـة التى أسألهـا الحـمايـة. آمين.العذراء الكلية 

 أم وزوجـة كاملـة –اليـوم الثـامن 

أيتهـا القديسة ريتا، قدوة للزوجات بخضوِعك، ومثال األمهات بتضحياتِك، أنِك أردِت أن يكون 
م على فراش الـموت، من ف منزلك مباركًا من الرب، وجزاء لتضحياتك الجليلة والعديدة قد نلِت 
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العريس السماوي نفسه الوعد األكيد العجيب بقرب مشاركتك لـه فـى الـمجد األبدي، فإجعليني، 
أيتها القديسة ريتـا، بحياة أفضل وبجهودي الـمستديـمة وبأعمالي وصلواتي أن أستحق أنا أيضًا 

ِِ وأنِت ال تزالين فى هذه الدنيالدخول الى وليمة الـمختاريـن. إنِك بالـمحنة والعذاب قد تزي ا، نِت
بالحـُلي التى ختمت خطبتك الروحية والتى حافظِت عليهـا بأمـانـة. ان إحتقار هذا العربون اإللهـي 
ورفضه لهو إهانـة ال حد لهـا لذلك اإلله الكريـم، فإذا ما وقفنـا بين يديـه فى ذلك اليوم الرهيب 

إكليل الـِمحن، وأصابعنـا ليست محالة بخاتم العذاب الـمقدس، ورؤوسنا غيـر مزينة بإكليل الُعرس، 
فلتخشين حينئذ أن يحتد غضبـه تعالـى حين يرانـا مجردين بذنبنـا وكبريائنـا من هاتين الهديتين 
الغاليتين، فيصرخ فى وجههنا قائاًل:"ابعدوا عني يا مالعين، انى ال أعرفكم". فلتتشفع لنـا البتول 

مريم، مثال األمومـة اإللهي والـمثل األعلى للحياة الزوجية كـما تشفعت فيِك، أيتها  الكلية قداستهـا
القديسة ريتا، فأنالتِك حسب قوة ِطلبتِك بأن يهلل ولداِك بالجسد وال يدنسا نفسيهما بجرم 

 عظيم..آميـن.

 الـمحبـة –اليـوم الـتاسع  
طاهـرة  شهادة مستمرة للـمحبة وَعَرفْت نُفسِك الأيتهـا القديسة ريتـا، يا من لـم تكن حياتك كلهـا إالّ 

ذلك الـمجد العجيب، فقادتِك الـمالئكة الى ملكوت القديسين، اجعلي نار الـمحبة اآلكلـة والـُمطّهرة 
لكل شيئ أن تزداد كل يوم فى قلبي الفاتـر للغايـة. اجل أنـي أريد أن أحب من كل قلبي ومن كل 

لـه الحبيب إلـه الحب الذى يستطيع أن يضرم فـّي هذا اآلتـون الذى نفسي ومن كل روحـي ذلك اإل
أشتهيـه. أيهـا الروح القدس أنـى أستحلفك بأن تشعل بروحك ذلك اللهيب الذى أوشك أن يخمد فى 
أعماق نفسي، ال تدعه ينطفئ بل أنعشه وأعد اليه اللهيب والحرارة كي ينمو ويمأل كل كيانـي بنار 

هـا القديسة ريتا، ضّمي شفاعتك القديرة الى صراخي الوضيع كي يبعث فـّي ربـي الحب. وأنِت أيت
ياِك مع السارافيم وسائر الطغمات  لهـي تلك الـمحبة اإللهيـة والتى مأل بهـا نفسِك، فأرتل وا  وا 

القدس  حالسماويـة قائلين:"الـمجد هلل فـى األعالـي"، ولتتنازل العذراء الكليـة قداستهـا مريم، مرآة الرو 
والـمعصومـة من كل دنس، فتستمد لنـا من إبنهـا اإللهـي سيدنـا يسوع الـمسيح معلمنـا ومخلصنـا 
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الوحيد فيضًا من الِنعم التى تـمكننا من أن نتشبه بِك أيتهـا القديسة ريتـا، فى حياتك هذه وأن نرجو 
 لقائك فـى اآلخـرة. آميـن.

 التى ال حد لهـا، واستجبَت لصالة القديسة ريتا، ابنتك  صالة: أيها اإللـه الذى تنازلت بجودتك
 الـمحبوبـة، بـمنحك بناء على شفاعتهـا ما إستحال على القوة البشريـة، فنتوسل إليك يارب أن تجعلنـا 

 بإستحقاقاتهـا أهاًل ألن نخدمـك ونحبك من كل قلبنـا بواسطة سيدنـا يسوع الـمسيح. آميـن.
_______________________  

 صالة للقديسة ريتـا دي كاشيـا
 صالة مقبولة جدًا فى الحاالت الصعبة والمستحيلة           

أيتها القديسة ريتا الشفيعـة الـمقتدرة والـمجيدة. ها هى نفسي منطرحة تحت أقدامك وهى متلهفة 
 للحصول على مساعدتـك وتلتجئ إليك وكلها بأن تسعفينها.

قي وخيانـاتـي الـماضية ال أتجاسر أن أطلب من اهلل عّز وجّل أن انه بسبب آثامي وعدم إستحقا
يهبني النعمة التى أطلبها،ولذا أشعر بحاجتي الشديدة الى مـحامية قديرة لـمساعدتـي، فأنِت 

 الشفيعة التى أطلبها ألنِك شفيعة الحاالت الـمستعصية والـمستحيلة.
 اهلل لكي يهبني بشفاعتك  أيتها القديسة ريتا إهتمي بحالتي وتشفعي لي عند

 القديرة النعمة التى أنـا فى أشد الحاجة اليها والتى ارغب نوالها وهى.....
 )اذكر هنا النعمة المطلوبة(                     

جعليـني  ال تسمحي ابدًا أيتها القديسة ريتا أن أنسحب من أمام قدميِك بدون أن أنـال مطلبـي. وا 
ذه النعمة أبعديهـا بشفاعتك واشملينـي بـحق إستحقاقاتـِك الثمينة وقدّمي مستحقـًا الحصول على ه

طلبتي للرب إلهي مشفوعة بصالتك الغنـية. أنِت العروس النقية األمينة. أنِت التى ذقت عذاب 
 آالمه كيف يـمكنه أن يرفض طلبتِك أو ال يستجيبها.

 إتـمام رغبتـي. إني أضع فيك كل ثقتي وأنـا منتظر بقلب مطمئن على رجاء 
أيتها القديسة ريتا ليكن أملي فيِك كاماًل ال ينقص أبدًا ولتكن طلبتي مقبولة لديِك. إلتمسي لي 

نـي أعدك أن أنشر فى العالـم أجمع طيبة قلبِك وقدرتِك  من اهلل أن يـمنحني هذه النعمة وا 
 العظيمة فى الشفاعة.
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من ال يمكنه أن يرى الشقاء دون أن يرغب فى  وأنت يا قلب يسوع الـمعبود الحنون والرحوم، يـا
مداواتـه. إني اضع كل رجائي فيك وأنـا واثق انك ال تهملني فال تنظر الى عدم إستحقاقي 

وهبني هذه النعمة التى تلتمسها وتطلبها معي وألجلي القديسة األمينة ريتا. نعم بحق األمانة 
 ة، وألجل كل العطايا التى شملت بها نفسهاالتى قبلت بها القديسة ريتا جميع ِنعمك اإللهيـ

وألجل ما إحتملته من العذاب فى حياتها كزوجة وأم وخصوصا عندما أشركتها فى أوجاع 
آالمك،وأخيرَا ألجل قوة الشفاعة لديك التى وهبتها لها مكافأة ألمانتها هبني هذه النعمة 

 الضرورية جدًا لي والتى أطلبها بثقة تامة.
عذراء مريم الـمجيدة ملكة السماء السخّية الخازنـة للكنوز اإللهية والـموزعة لجميع وأنِت أيتها ال

النعم السماوية التمسي لي بشفاعتك العظيمة من اهلل القدير النعمة التى أرغبها بشفاعة ابنتك 
 الـمخلصة القديسة ريتا. آمين.

                    _________________ 
 ضـىثالثيـة من أجـل الـمر 

تتلـى الصلوات التاليـة على مدار ثالثـة أيـام متـاليـة بثقـة طلبـًا للشفاء مع ممارسة بعض األعـمال 
 التقويـة مثل اإلعتراف والتناول وقراءة الكتاب الـمقدس. 

 اليوم األول                         
نى قدمته فى شجاعة للرب، أأيتها القديسة ريتا، يـا من لم تكن حياتك كلها إاّل عذابا طوياًل 

أبتهل إليك فى هذا اليوم يا شفيعة حل المعضالت كي تستمدي بشفاعتك الـُمطوبـة والقديرة من 
مراحمه اإللهية نعمة الشفاء التى نسألها إيـاه من كل قلوبنا وفى تواضع عميق مع خضوعنا 

ـا شكرنا ا بالقبول حتى اذا مقدسة. اعملي ايتها القديسة على أن تحظى صالتنمالتام لـمشيئـته ال
 لك عونِك إستطعنا أن نقدم آيات الشكر والحمد لـمحبة أبـينا السماوي الالمتناهية.

 أيتها القديسة ريتا ليصعد إليِك صراخنا من األعماق.
 يا قديسة ريتا ويا سيدة الورد صلي ألجل مريضنا.

 يا قديسة ريتا إستجيـبـينا.
 ات و السالم الـمالئكـي ثـم الـمجد لآلب واإلبـن والروح القدس.صلوات: أبانا الذى فـى السمو 
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 اليوم الثانـى
أيتها القديسة ريتا، يـا من مكثت السنين الطوال مسّمرة على فراش األلم مقدمة كل عذاباتك 

لـمحبة يسوع الـمصلوب، أّهلينا بإستحقاقاتِك أن ننال على يديك صحة الجسد والنفس للمريض 
ليك نيابـة عنه، تشفعى فينا لدى سيد الحياة والـموت كي يرأف بنا فى ضيقاتنا الذى نبتهل ا

وليتنازل برحمته الغير محدودة و يمنحنا بشفاعتِك الشفاء الذى نلتمسه بتواضع مع خضوعنا 
التام لـمشيئـته السامية، ايتها القديسة ريتا،كى تمكّنا نعمة الشفاء العاجلة من أن نشكر الرب 

 نازله باإلصغاء الى طلبـاتـنا. الرحيـم لت
 ايتها القديسة ريتا ليصعد اليك صراخنا من األعماق.
 يـا قديسة ريتا ويـا سيدة الورد صلي ألجل مريضنا.

 يـا قديسة ريتا استجيـبـينا.
 الـمجد-السالم-ابانـا                    

                          ______________ 
 اليوم الثالث

القديسة ريتا، يـا من قاسيت فى فرح يفوق الوصف العذابات الـمسببة من الشوكة العجيبة،  أيتها
إرحمى من جئناك اليوم مبتهلين من أجله. إجعلي شفائـه باعثا فيـه ولـمن حوله على تسبحة 
شكر للرب الكلي الرحمـة.أيتها القديسة ريتا القديسة الشفيعة الحلوة القديرة انت يا من حظيِت 

إستحقاقـاتـِك بعجائب باهرة جعلتك مالذًا فى كل الصعاب تنازلي اليوم وتشفعي من أجلنا لدى ب
 الرب الفادي. اننا نضع بـه ثقتنا كلها ونرجوه أن يستجيب لنا لـمجده تعالـى األعظم.

 ايتها القديسة ريتا ليصعد اليك صراخنا من األعماق.
 ضنا.يا قديسة ريتا ويا سيدة الورد صلي ألجل مري

 يا قديسة ريتا استجيـبـينا.
 الـمجد-السالم-أبانـا                    

___________________ 
 صالة الشكر بعد الحصول على الِنعمة
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إنـي أتقدم إليِك أيتهـا القديسة ريتا العظيمة، وقلبي يخفق مرتبكًا، ألنـي فى الوقت الذى كانت 
هددة، وكانت نفسي متألـمة ومألى بالخوف، إلتجأت فيـه سعادتي وسعادة من هـم أعزاء لدّي م

إليِك أنِت التى يدعونهـا قديسة الـمستحيالت وشفيعة حاالت اليأس وملجأ الساعة األخيـرة، فلـم 
 تخب ثقتي فيِك وحصلت على مطلبـي.

فأعود إليِك اآلن وقلبي يخفق من شدة الفرح والسرور ألقدم لِك شكري وعرفانـي بجميلِك، أنِت 
لتى كنِت محاميتـي لدى اهلل القديـر بالرغم من عدم إستحقاقي وحصلت لـّي على النعـمة التى ا

 كنت أتـمناهـا.
إنـي أرغب أن أعبـّر لِك بصفة أفضل عن شعوري نحو جميلِك، ولكن السرور جعلني عاجزًا 

 عن التعبيـر ولـم أجد ما أقولـه سوى:
 تـا.يـاقديـسة ري…شكراً …شكراً …شكراً          

ولكي أبرهن لِك عن إعترافي بجميلِك غير الـمحدود أعدِك أن أعلن وأذيع قيمة شفاعتك وطيبة 
قلبِك، وأجعل الذين ال يعرفونِك يسرعون إليِك ملتمسين شفاعتك لكي ينالوا مثلي السعادة التى 

 نلُتهـا.
، شكرًا على علّي العظيمأيتهـا القديسة ريتـا إنـي أعهـد إليِك بتقديم عظيم شكري وخضوعي للـه ال

 النعـم العظيمة السخيـة التى تفّضل علّي بهـا.
وأرجـو أن تشمليني دائمًا بشفاعتِك، حتى إذا ما إنتفعُت بهـا على األرض أستطيع يومـًا 

 مشاهدتِك فى السماء ألعبـر لِك بصفة أكـمل عن عرفانـي بجميلِك. آميـن.
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 شهر يونــيو
 31س البدوانيأنطونيولقديس تساعية ل

 يونيو 19

  

 حب الصمت -اليوم األول

ة، لتستسلم إلى الصال، أيها القديس أنطونيوس. يا من نشرت العزلة خالالتعابك الرسولية
والضجة أعطنا ان نتذّوق الصالة . عّلمنا أن  من كثرة الحركةاحفظنا وتستغرق في التأمل، 

غنى  ّلمه. ولينفتح قلبنا، مثل قلبك علىكما كنت تك نسبح اهلل كما كنت تسبحه، وأن نكّلمه
 والمجد ابانا والسالم الحب اإللهي.

 األمانة -اليوم الثاني

لإلنجيل أصبحت ملح األرض ونور العالم والكنيسة. امنحنا  أيها القديس أنطونيوس ، بأمانتك

                                                 
انتمى الى الرهبانية   .1231ولد في لشبونه، في اواخر القرن الثاني عشر. وتوفي في بادوفا سنة31

ه طالفرنسيسكانيةة، الى جانب مؤسسها، من أجل ان يتمكن منالذهاب إلى افريقيا وتبشير شعوبها. لكن نشا
امتّد إلى فرنسا وايطاليا. وكانعظيماً بفضائله ومواهبه وعجائبه. وهو أول من علّم الالهوت في رهبانيته. 

وكتب منالمواعظ ما كان على جانب كبير من العمق التعليمي. أعلنت قداسته في السنةالتالية لوفاته، وأخذ 
 .تكريمه منذ ذلك في االنتشار
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ل ك األعمال الصالحة. وبذلك يعود عينها، لكي تكون حياتنا مملؤة من هذه األمانة السخية
 ابانا والسالم والمجد اآلب السماوي. المجد إلى

 التسبيح -اليوم الثالث

رب وال عن ال تسبيح أيها القديس أنطونيوس، يا من لم يعرف لسانه البلى ألنه لم يكّفف عن
ام ونعلن يسوع المسيح كل أي دعوة الناس إلى تسبيحه. تلّطف وامنحنا ان نشاركك التسبيح

 والمجد ابانا والسالم حياتنا.
 معرفة اهلل -الرابع اليوم

لى لالهوت عإلقاء دروس ا أيها القديس انطونيوس، يا من طلب إليه األخ فرنسيس األسيزي
ار اهلل عقلنا وقلبنا على معرفة أسر  ، وحثهم على روح الصالة والعبادة. افتحأخوة الرهبنة األوائل

 ش في طاعة الكنيسة.العي وساعدنا على التفتيش دائمًا عن الحقيقة، وعلى  .

 ابانا والسالم والمجد

 الفقراء حب-اليوم الخامس

الصغار والفقراء. إجعلنا  أيها القديس أنطونيوس المشهور كـ "قديس الجميع". كنت تحب
 من جديد، ويكتشفوا طريق الفرح. فيهم نتصرف كأخوة لجميع المتألمين لكي يولد الرجاء

 ابانا والسالم والمجد

 طيبة القلب -اليوم السادس

يك . حملته بين ذراع أيها القديس أنطونيوس، لقد غرفت طيبتك من قلب يسوع الطفل الذي
وصفاء األطهار، وسخاء الرحماء. عّلمنا أن  هبنا، مع لطف المتواضعين، حماس فعلة السالم

 ابانا والسالم والمجد ننظر إلى أمثالنا بحسن التفات، وأننحبهم من كل قلبنا.

 في آالم المسيح المشاركة -بعاليوم السا

أيها القديس أنطونيوس، إنك تدعونا لكي نكتشف قيمة حياتنا فيصليب المسيح . وأن نسبر 
ساعدنا على فهم الحب الذي ننعم به، وتقديم .عمق جرحنا القادر على شفائه دم ابن اهلل وحده

 اباناوالسالم والمجدآالمنا لخالص العالم.
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 ى مريمالصالة ال -اليوم الثامن

أيها القديس أنطونيوس، كنت تحّب مريم أم يسوع بكل عذوبة , وتدعوها " السيدة المجيدة وباب 
الساعات العصيبة . نريد معك ان  وكنت تلتجىء إليها كل يوم , وبخاصة في  ."السماء
 اليها بتواضع . ونضع فيها كل ثقتنا مسّلمين ذواتنا لحسن عنايتها. نلتجىء

 مجداباناوالسالم وال

 مار أنطونيوس شفيعنا -اليوم التاسع

أنطونيوس، المرتفع إلى مجد السماء, إشفع بنا لدى يسوع ومريم . كن  أيها القديس
 لجميعناالصديق الوفي ، والمتنّبه إلى حاجاتنا. سّيرنا وسط أفراحنا وأحزاننا، على الطريق

 ا والسالم والمجدابان الموصل إلى اهلل. ولتنفتح امامنا أخيرًا أبواب الملكوت.
 للقديس انطونيوس البادويثانية تساعية 

تبدأ صلوات التساعيـة للقديس أنطونيوس البادوي والتى يتم عادة ممارستهـا فى الثالثة عشر ثالثاء 
 يونيو كاآلتـى: 50السابق لعيد القديس والـموافق يوم 

 رسم إشارة الصليب -
م والكلّي القداسـة، الذى اعطانـا الخالص فى الـمسيح فلنصلى إلى اللـه خالقنـا، ينبوع الـمراح-

 يسوع.
 يارب إستمع لصالتنـا نحن من نقدم لك اإلكرام بواسطة القديس أنطونيوس البادوي. آميـن. -

 أول يونيو: فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن ينجينـا من جميع الـمخاطـر –اليوم األول 
ـه وهب هذا القديس صنع العجائب، ولذلك نسأل القديس إن اهلل تعالـى فى أوسع رحـمته وحنان

انطونيوس أن نعيش فى أمان وسالم من األخطار الجـّمة التى تحيق بنـا من كل جهـة. أخطار 
تهددنـا من الداخل وأخطار تكتنفنـا من الخارج. أخطار فى البحر وأخطار فى البـر. أخطار فى 

قارب وأخطار من غير األقارب. أخطار من أهل البيت الـمدن وأخطار فى البراري. أخطار من األ
 وأخطار من األخوان الكذبـة. فكيف كنـا وأينـما توجهنـا تعترضنـا األخطار واألهوال بال إنقطاع.
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تأمـل من اإلنجيل:" اما أنت فإذا صّليت فأدخل مخدعك وأغلق بابك وصلِّ إلى أبيك فى الخفيـة 
 ( 676جازيك")متىوأبوك الذى يرى فى الِخفيـة هو ي

لـى شفاعـة القديس أنطونيوس لطلب الحمايـة وهو مستعد  فلنلتجئ إذن إلـى اهلل أبونـا السماوي وا 
دائـمًا إلغاثـة كل من جاء مستجيرًا ومستنجدًا، ولنصرخ إليـه بقلب خاشع قائلين:أيهـا القديس 

رث لحالنـا. اطلع من علو  ظ السماء وتعهدنـا بعونـك. الحأنطونيوس شفيعنـا أنظر إلـى شقائنـا وا 
كم من األخطار تحدق بنـا فى أثناء سفرنـا فى هذه األرض. أرض الظلـمة وظالل الـموت. كن 
لنـا مرشدًا أمينـًا وترسًا منيعًا ومعزيـًا شفوقـًا. نجنـا من أخطار الروح والجسد حتى إذا ما حصلنـا 

بنشاط وفرح فى أمر خالصنـا األبدي الذى على راحة البال وطـمأنينة القلب نستطيع أن نسعى 
 مرة أبانا والسالم والـمجد( 50بـه تتعلق راحتنـا الدائـمة. آميـن.)يتلى 

 يونيو 8 –اليوم الثانـى                         
 فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن ينجينـا من مكايد الشيطان ووساوسه

هو الشيطان، فتراه يجول دائمـًا حولنـا مترصدًا كى يصطاد أن عدونـا اللدود فى هذا العالـم إنـما 
بفخاخـه ويوقعنـا بالخطيئـة فيطرح نفوسنا وأجسادنـا فى خطر الهالك األبدي ولذلك ينهينـا القديس 
سهروا فإن إبليس خصمكم كاألسد الزائـر يجول ملتمسًا من  بطرس هامـة الرسل قائاًل:"إصحوا وا 

ف يمكننا ان نقاوم وساوس هذا الخصم اللعيـن وننجو من فخاخـه. (. فكي271بطرس5يبتلعـه")
لتجأنـا بثقـة إلـى القديس أنطونيوس وإلستغثنـا  فإنـما نقدر على ذلك إذا كنا راسخين فى اإليمان وا 
بـه. فإن حمايـة هذا القديس لهـا قوة عظيمة على وثبات إبليس، وقد أنقذ مكّرميـه األمناء مرارًا ال 

طغيان هذا العدو الجهنمي ووقاهم األضرار الروحيـة والجسديـة التى كان يهـم أن تحصى من 
يلحقهـا بهم. فكم وكـم من مجانين أنقذهم من األرواح الخبيثـة عندما مثلوا أمامـه أو أمام ضريحـه 
أو أمام إحدى أيقوناتـه، وأكثر عدد من هؤالء هم الذين دعوا بإسم القديس أنطونيوس وللوقت 

ت عنهم الهواجس والوساوس الشيطانيـة. وكثيرون هم الذين تحرروا بشفاعته من العهود التى هرب
 كانوا قد عقدوها مع قوات الظلمة. 

سهروا فيها بالشكر")كولوسي (. إن كنـا نريد أن 874تأمـل من اإلنجيل:"واظبوا على الصالة وا 
 ارخين:أنطونيوس ونهتف نحوه صننتصر على أعدائنـا الجهنمييـن فلنستعن بالصالة وبالقديس 
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صالة: أيها القديس الجليل أنطونيوس أبا العجائب، يا ترسًا منيعًا وحصنـًا أمينًا لنفوسنـا أزاء 
وثبات عدونـا الجهنمـي، أنك تعلـم جيدًا كم من حيل يستعملهـا هذا اللعين لكي يطغينـا ويغوينـا، 

الجهنمية.  د نفوسنـا ويدهورهـا فى هّوتـه فى النيرانوكم من مكائد وأشراك ينصبهـا فى طريقنـا ليصطا
فأنت قادر أن تحامي عنـا وتصوننـا من كيد ذا الخصم الشرير ولذلك نسأل بتذلل أن تكشف لنـا 
مكامنـه وخدعـه الـمهلكـة وأن تطلب لنـا من اللـه النعـمة لنقوى على محاربتهـا وننتصر على عدو 

نتمتع معك بأثـمار اإلنتصار فى المجد الدائم والُملك الخالد.آمين.) نفوسنا فى هذه الحياة فنأتى ل
 مرة أبانا والسالم والـمجد(. 50يتلى 

 يونيو: فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن يقينا من قيود هذا العالم وفخاخه 0 –اليوم الثالث 
ـا عن السلوك نا لتعيقنما أكثر القيود والفخاخ التى بها تحاول هذه الدنيا الغرور أن تعرقل خطوات

فى طريق الخالص األبدي. فهى تتـملقنـا بأنواع زخارفها الخداعـة وخيراتهـا الذائلة وأباطيلهـا الغاشة 
لكي تأسر منا العقول وتخلب األلباب وتستأسر اإلرادة فتستغوينـا وتجعلنـا عبيدًا للرزائل والشهوات 

 الشيطان مدى األبديـة كلهـا فى نار جهنم.  مدة حياتنـا وتعرضنـا لخطر الوقوع فى عبوديـة
تأمـل من اإلنجيل:"وأنا أسأل اآلب فيعطيكم معّزيـًا آخر لُيقيم معكم إلى األبد روح الحق الذى 
العالم ال يستطيع أن يقبلـه ألنه لم يره ولم يعرفـه أما أنتم فتعرفونـه ألنـه ُمقيم عندكم ويكون فيكم. 

 (. 52-56754ليكم")يوحناال أدعكم يتامى إّني آتي إ
فلكي ننجو من هذه العثرات ونهرب من هذه الفخاخ فلنلتجئ إلى الروح القدس وشفاعة القديس 

 أنطونيوس قائليـن:
: كثيرون هم الذين حصلوا بشفاعتك أيهـا القديس أنطونيوس على النجاة من الفخاخ التى صالة

ألك م ويرميها فى خطر الهالك الـمؤبد. فنسكان نصبهـا لهم العالـم ليصطاد بها نفوسهم وأجساده
شفاقك فها أنت ترى كثرة األشراك التى تنصبها لنا الدنيا الغرور  أن تشركنـا بأثـمار حنوك وا 
لتعرقلنـا، وتعلـم كم من السالسل والقيود مكبلـة بهـا حواس أجسادنـا وقوى نفوسنا فُحلنـا إذًا من هذه 

كى يـمكننا بحريـة ونشاد أن نسلك طريق الفضائل فنبلغ بأمان القيود. نجينـا من تلك األشراك ل
مرة أبانا  50وطمأنينة إلى ميناء الخالص حيث نملك معك فى الوطن السماوي. آميـن. )يتلى 

 والسالم والـمجد(
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: فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن يحفظنـا من أخطار الغرق ويستـمد لنـا يونيو 4 –اليوم الرابع 
 وهبـة الدموع والندامـة الصادقـة على خطايانـامن اللـه م

بتلعتهم األعماق، ولكن  ُترى من يقدر ان يحصى عدد الذين غرقوا فى البحار فتقاذفتهم األمواج وا 
كم أكثر عدداً هم الذين يبتلعهم تيار اآلالم الردّيـة والشهوات الجسديـة فيتدهورون فى جب الخطيئة 

لبادوي قد أتاه اللـه قوة عظيـمة على صنع الـمعجزات جزاء طهارة الـمميتة. فالقديس أنطونيوس ا
سيرتـه وبرارتـه الساميـة، فكثيرًا ما دعاه أناس عديدون كانوا قد أوشكوا على الغرق فإستجاب 
نتشلهم من األخطار الـمميتـة. وكثيرون كانوا فى مدة حياتهم على األرض غرقـى فى  دعاءهـم وا 

خطر الهالك األبدي بقوة لسانـه الذى قد ُحفظ حتى اآلن صحيحًا ولـم  بحر األثام فنّجاهم من
 عتره الفساد بأعجوبـة إلهيـة عظيـمة. 

:"فإنـّي عارف بـمعاصي وخطيئتي أمامي فى كل حين. إليك وحدك أخطأت تأمـل من اإلنجيل
 (.4-0713وأمام عينيك صنعُت الشر")مزمور

لى شفيعنـا القإن كنا نرغب أن نشترك نحن أيضًا بهذه ا ديس لفوائد فلنتوب ولنتضرع إلـى اللـه وا 
أنطونيوس قائلين:أسرع إلى معونتنـا أيها القديس أنطونيوس وأمدد لنـا يد المساعدة فى جميع 

جعلنـا أن نـمتحن بأنفسنـا مفاعيل حنوك الوافر الذى قد طالـما اختبره بأنفسهم  كّرميك م ضيقاتنـا وا 
ق الجسد وساعد اخواتنـا الـمسافريـن فى البحار وأحفظنـا خصوصًا من غرق األمناء. نّجينـا من غر 

النفس فى لجـة األثام. التمس لنـا من اللـه دموع الندامـة كي نـنّقي بهـا أمراض نفوسنـا وهبنـا القوة 
على أن نجتاز بدون عطب بحر أميالنـا وشهواتنـا الـمتالطم األمواج فنبلغ باألمان والسالم إلى 

 مرة أبانا والسالم والمجد(. 50يناء الخالص األبدي. آميـن. )يتلى م

: فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن يعضدنا بشفاعته كيال نضيع نعمة يونيو 5 –اليوم الخامس 
عالـم كالـمال أننـا نفقد أحيانًا خيرات ال. اهلل أبدًا وأن يحافظ على خيراتنا الزمنية ويصونها من التلف

الـمقتنيات ونفقد أحيانًا خيرات السماء والنعـم اإللهيـة، فهل يا ُترى نهتم فى إستعاضـة والدراهم و 
الخيرات السماويـة بـمقدار ما نسعى جاهدين فى إسترجاع الخيرات األرضيـة؟. فسواء أضعنـا 
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خيرات األرض أو خيرات السماء فلنلتجئ فى كال الحالتيـن إلى القديس أنطونيوس الذى خصـه 
 ه جّلت قدرتـه بإنعامات وفيرة وال سيـما بهذا اإلنعام السامي وهو إيجاد األشياء الضائعـة اللـ

:"فلما رأى يسوع إيمانهم قال للـمخّلع ِثق يا بني مغفورة لك خطاياك"، "فلما نظر تأمـل من اإلنجيل
ى اللـه (. فلنصرخ إلـ2و871الجموع خافوا ومّجدوا اهلل الذى أعطى الناس سلطان كهذا")متى 

لى القديس أنطونيوس قائليـن:  بإيـمان وا 

: أيهـا القديس الـمعظم أننا نتوسل إليك ضارعين أن تستمد لنـا نعـمة فّعالـة كى ال نخسر صالة
ن أضعناه مرة  كنز النعـمة اإللهيـة الثـمين بل نحافظ عليـه بـمزيد من اإلحتراس مدة حياتنـا كلهـا، وا 

ّجد ونسعى وراء إدراكـه بنشاط، وأن نسترده سريعًا بالتوبـة الصادقـة لسوء حظنـا فإجعلنـا أن ن
والندامـة الحقيقيـة. ثـم نسألك أن تصون خيراتنـا األرضيـة من التلف والنقصان ان كان إقتناؤهـا ال 

 مّرة أبانا والسالم والـمجد(. 50يضر بخالص نفوسنـا. آميـن. )يتلى 

 أل القديس أنطونيوس أن ينجيـنا من أمراض الجسد: فيـه نسيونيو 2 –اليوم السادس 

ن كانت غير مضّرة على اإلطالق بل قد تكون نافعـة لخالص النفس إذا ما  إن أمراض الجسد وا 
إحتملنـا بصبـر جميل وبحسن التسليم لإلرادة اإللهيـة، مع ذلك يجدر بنـا أن نسأل اللـه أن ينّجينـا 

ه قد أرشدنـا أن نتوسل إلى أبيـه السماوي أن تشملنـا مراحـمه من شرهـا لكون معلـمنا اإللهـي نفس
وأن ينقذنـا من الشرور الزمنيـة واألمراض الجسديـة ايضًا. فإستنادًا إلى تعليـم سيدنا لـه الـمجد 
فلنطلب فى هذه الليلة شفاعـة القديس أنطونيوس الذى منحـه اللـه القدرة على شفاء جميع األمراض 

وكأن بـه ذلك الـمالك الذى كان قد أقامـه اهلل على تحريك الـماء فى تلك البركـة الـمستعصيـة، 
الرمزيـة التى كانت فى أورشليم عند باب الغنـم والـمدعوة ببيت حسدا أي بيت الرحـمة التى كان 

 كل من ينزل فيهـا بعد تحريك الـماء يبرأ للحال من كل مرض.

ن واحدًا منهم تأمـل من اإلنجيل لـما رأى أنـه قد برئ رجع ُيمّجد اهلل بصوت عظيم وخّر على :"وا 
 (.56-:5175وجهه عند قدميه شاكرًا له")لوقا
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فلنبتهـل إذا إلـى هذا الطبيب الشافي قائلين:أيهـا القديس أنطونيوس الشفوق والحنون أنك فى مدة 
لعميان ألمراض، فكان احياتك على األرض كنت تبادر بإهتمام إلـى إغاثـة الـمرضى والـمصابيـن با

والعرج والصـم يبرأون من كل أمراضهم وعاهاتهـم بـمجرد حضورك عندهـم أو بلـمسهم طرف ثوبك، 
فنسألك اآلن وأنت مـمجد فى النعيـم الخالد وقلبك مضطرم بنار الـمحبـة الـمقدسة أن تتنازل وتنقذنـا 

ع من أجل أن يهبنـا اهلل نعـمة الصبـر من جميع أمراضنـا وأسقامنـا الجسديـة، أو على األقل تشفّ 
والخضوع لإلرادة اإللهيـة حتى إذا ما إحتملنـا األوجاع واآلالم بدون تذمـر نستطيع بواسطتهـا أن 

 مّرة أبانا والسالم والـمجد(. 50نحصل على خالص نفوسنـا فنفوز بالراحـة الدائـمة. آميـن )يتلى 
قديس أنطونيوس أن ينجيـنا من مرض النفس أعنى بـه : فيـه نسأل اليونيو 7 –اليوم السابع 
 خطيئـة الزنـا

أن الخطايـا كلهـا من أي نوع كانت هى بـمنزلـة برص للنفس إذ أنهـا تـمسخ حسنهـا وتشوه جمالهـا 
نـما تنطبق هذه الصفات بنوع أخص على رزيلـة الزنـا  وتجعلهـا مـمقوتـة كريهـة فى عيني الرب. وا 

إلى جميع قوى النفس فتصيبهـا وتفسد منهـا كل األميال والعواطف. وهـى ليست  التى تسرى كبرص
كسائر الرزائل تقتصر على جعل صاحبهـا أثيـمًا فقط بل تحيلـه بكليتـه إلى عنصر لإلثم والرزيلـة. 
فيا أيها القديس أنطونيوس يا أبا العجائب وطبيب النفوس واألجساد إليك نلتجئ وبك نستعيـن 

 رزيلـة كذا مشينـة إلى هذا الحد كريهـة وقبيحـة. تجو منل

:"قال يسوع لتالميذه من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه تأمـل من اإلنجيل
 (.84756ويتبعني")متى

امى فى الطهارة. أيهـا القديس الـمتس فلنصرخ إلـى اهلل ونصرخ إلى شفيعنا القديس انطونيوس قائليـن:
النفوس. يا من لسـمو نقاوتـه إستحق فى مدة حياتـه على األرض أن يجذب  الغيور على خالص

إليـه من أعلى السماوات ذاك الطفل الـمولود من عذراء الذى قيل عنـه أنه يرعى ما بين السوسن 
والـمرموز به إلى فضيلة الطهارة فال عجب إذ رأيناك حاماًل تلك الزنبقـة النقيـة عالمـة لشدة حبك 

ضيلة الـمالئكيـة. فإلتـمس لنا أن نعيش دائمـا ناجيـن من كل خطيئـة وخصوصًا من خطيئـة لهذه الف
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الدنس الكريهـة حتى إذا حفظنـا ذواتنـا أنقياء طاهريـن نستحق أن ندخل وطن األطهار ونتمتع 
 مرة أبانا والسالم والمجد(. 50بنصيب الـملكوت الـموعود بـه أنقياء القلوب. آمين.)يتلى 

:فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن يستمد لنا من اهلل نعمة فّعالـة بها نتمكن يونيو  2–  وم الثامنالي
حتاج انهـا حقيقة ثابتـة لدى الجميع ال ت. أن نعيش بحسب الروح فنحصل على ميتـة صالحة سعيدة

لوفاة ن اإلى برهان وهى أن اإلنسان عادة يـموت كما يكون قد عاش، فكما كانت الحياة كذلك تكو 
وال يجرى الخالف إال نادرًا. فالحالـة هذه من يكون قد قضى حياته فى إرتكاب الـمحّرمات منقادًا 
لـميل نفسه األمارة بالسوء ومعتكفًا على إرضاء شهواتـه الجسديـة وأهوائـه الفاسدة غير مبال بأمور 

يـموت ميتـة  بـة فمن أراد أننفسه فليس له أن يتوقع عند موتـه أن يحمل بصبـر تلك الساعة الرهي
األبرار عليـه أن يعمل طيلة حياتـه على إكتساب الفضائل. فاإلنسان إنـما يحصد مازرع وكيفـما 
يعش يـمت. وعليـه فإذا أردنـا نحن الـمسيحيين أن نحصل على ميتة األبرار فعلينـا أن نستعد 

وعالوة  عمال البـِر والفضيلة مدة حياتنـا كلهـاللـموت إستعدادًا حسنـًا متجنبيـن اإلثـم وعاكفيـن على أ
على ذلك لنـتخذ ألنفسنا من قديسي اهلل شفيعًا خصوصيـًا محاميًا قديرًا يعينـنا على أعداء خالصنـا 
فى الحيـاة ويساعدنـا على الخصوص فى تلك الساعة الرهيبـة التى تتعلق بهـا أبديتنـا التى ستكون 

م ـا تعيسة مدى الدهـر، وليكن هذا الشفيع القديس أنطونيوس البادوي الذى إمـا سعيدة على الدوام وا 
ما من أحد إلتجأ إليـه فى حاجاتـه الروحيـة والزمنيـة إاّل مد يد الـمعونـة والـمساعدة وأوصلـه إلـى ما 

 يبغـي.
 (. 171ميةو :"ألن محبة اهلل قد ُأفيضت فى قلوبنا بالروح القدس الذى ُأعطى لنا")ر تأمـل من اإلنجيل

فلنتجـه إذًا بـملء الثقـة ووطيد الرجاء إلى الروح القدس وشفيعنا القديس أنطونيوس ونبتهل إليـه 
أيها القديس أنطونيوس العجائبي يا شفيعنـا الخصوصي عند اللـه اننـا ننطرح على قدميك  قائليـن:

ـمريعـة. ساعة موتنـا ال بإتضاع وتذلل وبقلب منكسر ونطلب منك أن تحضر إلينـا وتساعدنـا عند
فإستـمد لنـا من اللـه عُظـمت رحمتـه وجودتـه أن نجتاز من هذه الحيـاة إلى دار أبديتنـا ونفسنـا فى 
حال نعـمته تعالـى. اجعلنـا نتجرد منذ اآلن على مثالك من كل العواطف األرضيـة لكى نستطيع 
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ى وحده يجب أن يجتازه كل من أراد أن أن نسلك فى الطريق الحِرج وندخل من الباب الضّيق الذ
 مرة أبانا والسالم والـمجد( 50يفوز بالخالص األبدي. آميـن. )يتلى 

 : فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن يلبي حاجاتنـا الروحيـة والزمنيـةيونيو  9 –  اليوم التاسع 

تاج إلى هذه الدنيـا ال يح ان أناسًا كثيرين فى اإلحتياج إلى األمور الزمنيـة ولكن ال يوجد أحد فى
األمور الروحيـة وال سيـما النعـمة اإللهيـة، فلقد قال السيد له الـمجد:"أنكم بدونـي )اي بدون نعمتي( 

(، وقال القديس بولس الرسول:"أنـه ليس فينـا كفاءة ألن 1751ال تستطيعون أن تعملوا شيئًا")يوحنا
(.فإنـما يحتاج البار إلى النعمة لكى يثبت فى 170كور8)نفتكر فكرًا بأنفسنا بل كفاءتنـا من اللـه"

حال الِبر والقداسة، ويحتاج الخاطئ إلى النعـمة لكى ينهض من حالتـه التعيسة ويقلع عن الذنوب 
ويرتد الى اللـه خالقـه بالتوبـة الصادقـة. وخالصة القول أننـا كلنـا نفتقـر إلى نعـمة اللـه لنودع 

ءنـا ونقّوم أميالنـا الـمنحرفـة ونسلك طريق الفضيلة مهتـمين بخالصنـا األبدي. شهواتنـا ونكبح أهوا
 فالقديس أنطونيوس يريد أن يسد عوزنـا كلـه وال مانع يحول دون إتـمام إرادته.

:"أنا الخبز الحّي الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى تأمـل من اإلنجيل
 (.1576أعطيه أنا هو جسدي لحياة العالم")يوحنااألبد والخبز الذى س

لى شفيعنـا القديس أنطونيوس بثقـة قائليـن: أيهـا القديس الحنون   فلنلتجئ إليـه يسوع خبز الحياة وا 
عانـة الـمحتاجين.  الشفوق أنطونيوس العجائبي أننـا نراك مستعدًا فى كل حين إلغاثـة الـملهوفيـن وا 

يـن تنـا الروحيـة والزمنيـة. فبادر إذن إلسعافنـا يا شفيع الـمساكين ومالذ البائسفأنت تعلـم كثرة إحتياجا
ستـمد لنـا من اهلل النجاة من الضيق والشدائد وأن يهب لنـا الصبـر والقوة على  وفرج الـمحزونيـن. وا 

يهـا حتى ف إحتمالهـا بصبـر وتسليـم، ثـم إسأل لنـا على الخصوص النعـم الـمالئـمة للحال التى نحن
 والسالم والمجد(. امرة أبان 50نعيش ونموت كما يليق بعبيـد السيد الـمسيح األمنـاء. آميـن. )يتلى 

:فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن يقينـا من جميع األضاليل بخالص يونيو  11 –اليوم العاشر 
ألصليـة، هـا علينـا الخطيئة اأنـه من جملة األضرار التى جلبت -نفوسنا وأن يستـمد لنـا إنارة العقـل
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إستمالـة إرادتنـا إلى الشر وحجب نور الحق عن عقولنـا فبتنـا غارقيـن فى طلـمة الكذب والضالل 
وزاغت أذهاننـا عن نور الهدى والحق والصواب وجنحت قلوبنـا إلى إتباع الباطل ففسدت منـا 

ب علينـا تـمييـز طريق الحق الضمائر وأعمت األهواء النفسانيـة البصائـر حتى أصبح صع
والخالص األبدي. فكيف يـمكننـا التخلص من هذه الحال الذليلـة ونحن سالكون فى هذا الليـل 
الـمظلـم الـمملوء من الـمخازى والـمهالك، ليس لنـا إاّل أن نلتجئ إلى القديس أنطونيوس البادوي 

 بديـة والتعاليـم الحّقة. مصباح الكنيسة الكاثوليكيـة الساطع بأنوار الحقائق األ

خوتي هم الذين يسمعون كلمة اللـه ويعملون تأمـل من اإلنجيل :"فأجاب وقال لهم إّن امي وا 
 (.8572بها")لوقا

لى القديس أنطونيوس من صميم القلب قائلين:أيهـا القديس أنطونيوس الـممجد  فلنصرخ إلـى اللـه وا 
 قدة وبنار الغيرة الرسوليـة على خالص القريب حتى أنـهيا من اضطرم قلبـه بنـار محبـة اللـه الـمت

نهض كالجبار نظير إيليـا النبي لـمالشاة الُكفـر فبدد من قلوب بنى البشر ظالم الجهل والضالل 
وأنار عقولهـم ببشارة كلـمة اللـه الحيـّة الفّعالـة التى هى أمضى من كل سيف ذى حّدين اتفذ حتى 

كالمك أيهـا القديس الـمعّظم بـمنزلـة سهام ناريـة لّينت القلوب الصخريـة  مفرق النفس والروح. فكان
وسحقتهـا حتى لّقبـك أهل زمانك "بـمطرقـة الهراطقـة" و"مهراس الـملحديـن" و"مستأصل األضاليل". 
فإلتـمس لنـا هذا النور الحقيقي وكن لنـا مرشدًا أمينـًا فى طرق هذه الُغربـة فنستطيع أن نتجنب 

ألضاليل والتعاليـم الغيـر صحيحة ونقبل بخضوع الحقائق اإلنجيليـة ونسلك بـموجبهـا ونكرس ا
عقولنـا ونخصص إرادتنـا كل حين لطاعـة معلـمنا اإللهـي يسوع الـمسيح الذى هو وحده الطريق 

 مرة أبانا والسالم والمجد(. 50والحق والحياة لنفوسنا. آمين.)يتلى 

:فيه نسأل القديس أنطونيوس أن يحفظ أجسادنا من األمراض يونيو  11 –اليوم الحادى عشر 
ظ الجسد إن اإلعتناء بحف-والعاهات وأن يستمد لنا النعمة لنكون أعضاء حقيقية فىجسد الـمسيح 

ليس هو بأمـر مكروه لكنه أمر ممدوح بل الزم وضرورى أن نبذل الجهد فى حفظ صحة النفس، 
فًا على الجسد بقدر ذلك يجب علينـا أن نبالغ فى الـمحافظة على وبقدر ما تسمو النفس قيمة وشر 
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صحة النفس بكل حرص حتى تكون دائمًا سليمـة من األمراض ومنـتعشـة بحياة النعـمة اإللهيـة. 
ولكن ياللعار أننـا بقدر ما نعتنـى بالـمحافظة على صحة الجسد بقدر ذلك نكون كسالـى وعديـمى 

حة النفس وصيانتهـا من األمراض الروحيـة والُعقـد النفسيـة. فإن شئـنا اإلكتـراث للحصول على ص
أن نحصل على هذه النعـمة فلنصلى إلى القديس أنطونيوس بحرارة هاتفيـن:أيهـا القديس الـمعظم 
يا موزع الِنعـم بجود وسخاء على مكّرميك األتقيـاء. أذكر كـم من العجائب والـمعجزات صنعتهـا 

عضاء الجسديـة وال سيـما من أجل شفاء النفوس التى هى أعضاء جسد الـمسيح ألجل شفاء األ
السري فأعدتهـا إلى حياة النعـمة بواسطة التوبـة والندامـة. فتنازل وأطلب لنـا نحن مكّرميك بوافـر 
حفظنـا سالـمين من كل شر وضرر. ولكن إشف قبل كل شيئ نفوسنـا  إحسانتك شفاء أمراضنـا وا 

جعلنـا أن الـمريضـة نكون على الدوام أعضاء جسد يسوع السري سليـمة من   بالذنوب والخطايـا وا 
مرة  50كل عيب ومتحدة معـه برباط اإليـمان الحي والرجـاء الثابت والـمحبـة الفّعالـة. آميـن.)يتلى 

 أبانا والسالم والـمجد(

ـا جينـا من مصائب هذه الدنين:فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن ييونيو  12 –اليوم الثانى عشر 
ال تخلوا أيام سني حياتنـا الفانيـة على األرض من الشرور والباليا والنكبات، فمن  -ومشقاتهـا

الناس من تراه يتقلب على فراش األوجاع معذبًا فى جسده بأنواع األمراض الـمزمنـة، ومنهـم من 
يشرب دموع األحزان. فإن كنا نريد أن يكتئب من األحزان والكوارث، والكل يأكل خبز األوجاع و 

تذهب عنا أوقات الغـم وُنقاد إلى الفرج قليال فليس لنـا إال أن نلتجئ بحمى القديس أنطونيوس 
الذى كان مهتـمًا فى حياتـه على األرض ليل نهار بتعزيـة الحزانـى وراحـة الـمتعبيـن. فإذا كان قلبـه 

ى القريب فكم هـو اآلن ُيسرع بأشد حنو وشفقة على وهو لـم يزل على األرض هكذا حنونـا عل
إسعاف من يستغيث بـه فى الضيق وهو ساكن اآلن فى النعيـم السماوي و متمتعـًا براحـة وسعادة 
قديسي اهلل. إن جماهيـر الـمؤمنيـن المنتشرين فى العالم كله شهودًا بأنهـم ما طلبوا على الفور 

اءتهـم إاّل ويحصلون فى الحال على الفرج من مصائبهم وعلى القديس أنطونيوس فى أّية ضيقـة ج
 التعزيـة فى أحزانهـم. 
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:"هكذا فليضئ نوركم قّدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة وُيمّجدوا أباكم الذى تأمـل من اإلنجيل
 (.فعلى هذا الرجاء األكيد لنصلى نحن أيضًا فى هذه الليلـة إلـى شفيعنـا5671فى السماوات")متى

القديس أنطونيوس قائلين:أيهـا القديس أنطونيوس شفيعنـا الـمملوء رأفـة وحنو أنظر إلينـا بنظرك 
العطوف نحن مكّرميك الغرقـى فى بحر األحزان التى تتالعب بنـا بأمواج الـمحن الشدائد فى هذه 

قـة على فالدنيـا التعيسة. انك فى مدة حياتك على األرض قد أصبحت نموذج للرحـمة ومثال للش
القريب فكنت دائما مهتمـًا فى إنقاذه من الكوارث الروحيـة والجسديـة. فنطلب منك بثقـة ودالـة أن 
تسارع وتنشلنـا من جميع الضيقات والشرور واألحزان التى تعذبنـا بدون إنقطاع فى الروح والجسد 

للـه مس لنـا نعـمة فّعالـة من اعلى أنـه إذا كان إحتمال هذه الباليـا ممـا يوافق خالص نفوسنـا فإلت
لكى نحتملهـا بصبر جميل وبتسليـم اإلرادة التامـة لألحكام األلهيـة حتى غذا مـا أتتمـمنا بتدقيق 

 50)يتلى  مشيئة أبينـا الذى فى السموات نستحق أن يكون لنـا نصيب فى ملكوتـه الدائـم. آمين.
 مرة أبانا والسالم والـمجد(

 
: فيـه نسأل القديس أنطونيوس أن ُيحصينـا فى عداد مكّرميـه وأن يونيو  19 – اليوم الثالث عشر

واسطة أن الحصول على حمايـة أي من القديسين ب -يجعلنـا نقتفى أثاره فى إقتناء الفضائل الساميـة
ك ئاألعمال التقويـة والعبادة للـه الصادقـة سيفيد اإلنسان كثيرًا وال سيـما الحصول على حمايـة أول

القديسين الذين قد أعدهـم اللـه ليوزع على أيديهم نعـمه اإللهيـة بأغزر فيضان وأجزل سخاء. 
والقديس أنطونيوس مـما الشك فيـه هو من ِعداد هؤالء القديسين الذين اختصهم اللـه عـما سواهم 

ركن أو منطقـة  هبالشفاعـة كـما يشهد لنـا بصورة ال تقبل للشك كيف أن العالـم بأسره لـم يبقى فيـ
إاّل وقد ترك القديس أثار فيهـا واضحـة، ولكن مـا ُيجدى اإلنسان أكثـر بصورة ال تُقاس أو ُتحد 

 هو أن أن نقتدى بـفضائل القديسين ألنـه بدون هذا اإلقتداء ال تقوم عبادة للـه حقيقيـة. 
السارقون  س وال آكلة وال ينقب:"لكن اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء حيث اليفسد ُسو تأمـل من اإلنجيل

 (. 85-8376وال يسرقون. ألنـه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك")مت
إذا شئنـا نحن أن نكون فى ِعداد مكّرمي القديس أنطونيوس الصادقيـن فلنلتجئ إليـه فى هذه الليلـة 

تمد لنـا من الرب تس قائليـن:أيهـا القديس أنطونيوس شفيعنـا الـمعظم أننـا نتضرع إليك متوسلين أن
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نعمة فّعالـة لنبذل الجهد دائما فى إقتناء الفضائل اإللهيـة التى كنت مزدانـا بهـا مدة حياتك فى 
هذه الدنيـا ميدان الجهاد والدموع. ثـم إجعلنـا نسير سيرة صالحـة منزهـة عن كل عيب فى جميع 

ذا ايتك ومعونتك كل أيام حياتنـا وهكأفكارنـا وأقوالنـا وأفعالنـا فنستحق بهـا أن نحصل على حم
يـمكننا أن نتمتع بنصيب مكّرميك األمناء على األرض ونكون شركاءك بالـمجد الخالد والسعادة 

 مرة أبانا والسالم والـمجد(. 50الدائـمة فى السماء. آميـن. )يتلى 
 

لـمناسبة  س ذلك فقط بل هذه التساعيـةان اإلكرام الـمقبول جدًا للقديس أنطونيوس هى تساعيـة أيام الثالثاء، ولي
عملهـا فى أيام الضيقـة والشدة، وال سيما إذا لـم نكن قد تخاذلنـا عن إتخاذ الوسائل لدفعهـا، ويجب عند ممارستهـا 
إقترابنـا يوم الثالثاء إلى سري اإلعتراف والتناول وزيارة كنيسة أو مذبحًا للقديس أنطونيوس أو أمام صورتـه 

ئليـن بحرارة فى كل زيارة تسع مّرات أبانا والسالم والـمجد أو أي صلوات أخرى خصصت إلكرامـه. نصّلي قا
ذا لـم يتهيـأ لنا الذهاب إلى الكنيسة بسبب مرض أو لسبب آخر من األسباب الـمقبولـة، فعلينـا أن نمارس تلك  وا 

 ن شأنـه أن يهين اللـه بالفكر أو القولالصلوات أمام إحدى صوره فى منازلنـا مع ضرورة اإلبتعاد عـن كل مام
ن كان الحصول على هذه النعـمة والتى نلتمسها بشفاعـة القديس أنطونيوس غيها خير لنفوسنـا  أو العـمل، وا 

 فلنـا عند ذلك الرجاء األكيد أن القديس أنطونيوس سيلبي طلبنـا عاجاًل أو آجاًل.
ن اللـه بشفاعـة القديس أنطونيوس وقد مارس التسعاويـة ولـم تنبيـه مهـم: ان كان احد بإلتماسه نعمة من لد

تستجب طلبتـه فليعلـم أن العائق لـم يكن من ِقبل اللـه وقديسيـه، إذ كما قال اشعيا النبي:"يد الرب ال تقصر عن 
ل يريده ضالخالص وأذنـه ال تثقل عن السماع"، ولكن يكون أحيانـًا من الطالب نفسه، أو لـمجرد خير لـه آخر أف

الرب وقديسه وهو الذى حال دون بلوغ مراده. أمـا األسباب التى من أجلهـا ال يستجيب اهلل وقديسوه رجاء 
اإلنسان بطلباته فهى:إما ما استوجبته خطايا الـمصّلي او للفتور فى الصالة،او لكونه لم يداوم طلبته او لقلة 

، أو نفسه، أو ليحمل الطالب على تكرار طلبـه أكثر فأكثر ثقته باإلجابـة، أو ألن مـا يطلبـه فيه ضرر لخالص
لكى بحرص مزيد الحرص على مـا نالـه بعد مشقـة، أو لكى يتواضع الـمصّلي إذ يبطئ عليـه باإلستجابـة، 
واحيانـًا إن لـم يعط ما يطلب لكونـه غير مناسب فيعطيه الرب بدلـه ما هو أنفع وأحسن.فيـا أيهـا الـملتجئون إلى 
شفاعـة القديس أنطونيوس البادوي ال يتسرب اليأس إلى قلوبكـم بل كونوا واثقيـن بإجابـة ملتـمسكم حتمـًا والرب 

 هو وحده يعرف ما هـو خيـر لكم.
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 تساعية ثالثة إلكرام القديس أنطونيوس البدوانى
 فى طهارة القديس أنطونيوس: اليوم األول

 (21 21الطهارة تقرب إلى اهلل )سفر الحكمة 
عرف القديس أنطونيوس منذ الصــــــــغر أن الطهارة فضــــــــيلة ســــــــامية إلهية، وأن اهلل يحب النفوس 
الطاهرة، فيغمرها بمواهبُه، ويختصـــــــــــــــها بأرق مالطفاته. فأحبها حبًا كثيرًا وأجلها إجالاًل عظيمًا. 
 اولما كان يعلم أنها أشــــــــبه بكنز في إناء خزفي ســــــــريع الكســــــــر والعطب، فقد كان يتجنب كل م

يعرضـــها لمثل هذا الخطر من أســـباب، كالبطالة، والعشـــرة الرديئة واإلختالطات الجنســـية، متخذًا 
كل الوسائل التي تساعد على حفظها، إبتداء من الصالة والسهر إلبعاد كل تصور وفكر ردىء، 
إلى إماتة الحواس، وال ســــيما حاســــة النظر، ففي الخامســــة من عمرِه نذر عفته لســــلطانة العذارى 

 موفيًا بنذره كل مدة حياتُه، حتى إستحق أن يمثل بعد موته، وبيده زنبقة، ترمز إلى طهارته.
فلنحب الطهارة ولنجلها على مثال شــــفيعنا القديس أنطونيوس، متجنبين ما أمكن جميع األســــباب 
 المؤدية إلى رزيلة الدنس، ومنها البطالة والشــــــــــــــراهة والعشــــــــــــــرات الرديئة والكتب المخلة باآلداب

 المسيحية، والروايات الغرامية، وكل المناظر التى تجرح الفضيلة.
أما أهم الوســــــــــائل الواجب إتخاذها، فإماتة الحواس، وكبح جموع المخيلة، والتفكير في حضــــــــــور 

كرام سيدتنا مريم العذراء.  اهلل، والصالة بال ملل واإلقبال بكثرة على اإلعتراف والتناول وا 
ستمد لنا نعمة الطهارة، أيها القديس انطو : صــــــــــــــــــــــــــــــالة نيوس الكامل الطهر، إشفع فينا إلى اهلل وا 

فنحفظ أنفســــــــنا أعفاء، بإجتناب كل ما يعرضــــــــنا لفقدانها. حتى إذا حيينا حياة مالئكيه، مترفعين 
فوق أهواء الحواس والجســـــــــــــــد، نتبع الحمل في الســـــــــــــــماء حيثما يذهب. آمين.)ثالث مرات أبانا 

 والسالم والمجد(
ــــــــالة ـــــــــ ستمد لنا نعمة الطهارة، أي: صـ ها القديس انطونيوس الكامل الطهر، إشفع فينا إلى اهلل وا 

فنحفظ أنفســــــــنا أعفاء، بإجتناب كل ما يعرضــــــــنا لفقدانها. حتى إذا حيينا حياة مالئكيه، مترفعين 
فوق أهواء الحواس والجســـــــــــــــد، نتبع الحمل في الســـــــــــــــماء حيثما يذهب. آمين.)ثالث مرات أبانا 

 جد(والسالم والم
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 فى تواضع القديس أنطونيوس1 اليوم الثانى
 (12 197الرب ينظر إلى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد )مز

التواضع فضيلة عزيزة لدى يسوع، لم يكتف أن علمها بكالمه، بل مارسها منذ والدته حتى ساعة 
 سيحي.مماته. وقد دعاها األباء القديسون أصل جميع الفضائل وأساس الكمال الم

على أساس هذه الفضيلة أقام أنطونيوس بناء قداسته. فتواضع طول عمره، عاماًل بقول يسوع: 
(. ومع كونه ُولد من والدين شريفى الحسب 81: 55تعلموا مني أنى وديع ومتواضع القلب)مت

ذ ،والنسب  جهده ىسع فإنه والدين، الدنيا علوم كل في وتبحر ،ةالحميد الصفات بأجمل دان وا 
 .اهلل ونع إلى إحتياجه دومًاعن معلناً  نفسه، عيني في والتصاغر الناس، عند مزاياه إخفاء في

 ليةالرسو  األعمال ومباشرته العجائب، صنعه عند حتى بطااًل، وعبداً  خاطئا نفسه عد وقد
 شيء فينا  ليس نالذي نحن والرماد؟ التراب نحن نترفع، و برنحننت كيف والثناء بالمدح الجديرة

 ،وجالله عظمته من تجرد وقد األعظم، وملكه الكون رب يسوع الى فلننظر أال الصالح؟ من
 من ليناع بهِ  اهلل منّ  بما ونتباهى غيرنا، فوق أنفسنا نجعل أن من ولنحذر د. العب طبيعة ولبس
  .مزايا

 من ونرتكب ارتكبنا ما بسبب وشقاء، روحي بؤس من عليه نحن فيما تأملنا فيما أن على
 كل .. للمتواضعين إال تعطى ال التى نعمةاهلل الى متواصل احتياج من عليه ومانحن يا،خطا
 طلبو  اهلل لمجد إبتغاء بهِ  فلنقم صالح، عمل بأي قمنا فإذا وعليه .التواضع يساعدناعلى هذا

 .الباطل مجدنا وطلب واإلكرام المديح إبتغاء ال مرضاته،
 الدوام على نكون أن هبنات أن الحقيقى واضعالت مثال أنطونيوس القديس أيها: صــالة

 أهلنا األرض، على أنفسنا وضعنا إذا حتى .وخطايانا شقائنا عيننا نصبأ جاعلين متواضعين،
 (والمجد والسالم أبانا مرات ثالث) .أمين .السماوي الملكوت في والمجد لالرتفاع

 فى محبة القديس أنطونيوس هلل1 اليوم الثالث
 (112 4يو 1يثبت في المحبة فقد ثبت في اهلل، واهلل فيه" )اهلل محبة، فمن 

المحبة نشأت من اهلل، وال يمكنها أن تستريح إال فى اهلل دون جميع الخالئق )اإلقتداء بالمسيح(. 
ومتى اضــطرم اإلنســان بنار محبة اهلل، حصــر فيه آماله وعواطف قلبه، واحتقر كل شــىء دونه، 
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ولذا فإنك تراه مدفوعًا دومًا إلى إتيان األشياء العظيمة، راغبًا  وتحمل راضيًا كل شىء من أجله.
 أبدًا في ما هو األكمل)اإلقتداء بالمسيح(.

تلك كانت صــــــــــــفات محبة أنطونيوس هلل. فإنها جردتُه من كل الخالئق، ومن ذويه ومن نفســــــــــــه 
نه الشــــــاقة. حتى أ ذاتها، وحببت إليه مكايدة األوجاع واألتعاب، واإلقدام على األعمال الرســــــولية

 توجه إلى بالد المغرب، ليضحى بحياته في سبيل إهتداء النفوس وقيادتها إلى اهلل.
هذا وقد بلغ أنطونيوس درجة من الكمال في حبِه هلل، حتى إن كل حركاته وســـــــــكناته لم يكن لها 

، واهلل هلل من وجهة ســــوى اهلل، فلم يكن يعمل عماًل، إال حبا هلل وطلبًا لمرضــــاته. وبذا صــــار كله
كلــه لــه. وهو الــذي إعتــاد أن يردد دومــًا قول المرتــل داود النبي: "من لي في الســـــــــــــــمــاء وعلى 

 (.86و81: 8:األرض، لم أبِغ معك أحدًا يا اهلل. أنت صخرة قلبي وحظى إلى األبد" )مز
ا. يإننا إذا أحببنا اهلل، أبغضــــنا الشــــر، ســــواء أكان كبيرًا أم صــــغيرًا، ولم نســــتصــــعب حفظ الوصــــا

فلنحب اهلل على مثال قديســـــــــــــنا المجيد، ولنســـــــــــــلك أمامه تعالى ولنكن كاملين، طالبين ما يمجده 
تعالى ويرضــيه. ولنتمم إرادتُه القدوســة في كل شــىء، صــابرين على ما يعترضــنا من شــدائد عن 

 طيب خاطر، حبا به هو الذى أجبنا أوال وبذل إبنه الوحيد عنا.
، يا من كنت متقدًا بمحبة اهلل، إستمد لنا نعمة المحبة، حتى نعبد أيها القديس انطونيوس: صــالة

اهلل بالحق والروح ونحفظ كل وصــــاياه. حتى إذا جعلناه تعالى موضــــع أفكارنا، وغاية آمالنا على 
 األرض، اتحدنا بِه إتحادًا أبديًا في الوطن السماوي. آمين.)ثالث مرات أبانا والسالم والمجد(

 غيرة القديس أنطونيوسفي  اليوم الرابع1
 (111 19مل 9) "غرت غيرة للرب"

المحب المخلص يغار لشــــــرف محبوبته، ويعمل على أال تناله إســــــاءة. هذا ما كان عليه القديس 
أنطونيوس المضــطرم بمحبة اهلل، الشــديد الغيرة لمجده عز وجل. ومن أعمال غيرته ما كان يقوم 

 يــب اإللهي عن االهــانــات التي يلحقهــا بجاللــهبــِه من أفعــال تكفيريــة في ســـــــــــــــبيــل تعويض الحب
األشـــــــــرار وذوي البدع، وما عزم عليه من اســـــــــتئصـــــــــال شـــــــــأفة الرذائل والهرطقات بقوة كلمة اهلل 

 المشفوعة بمثله الصالح.
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وعلى ذلك فقد مضــــى عشــــر ســــنوات، وهو منكب على الوعظ والتبشــــير، وشــــتى أعمال الرســــالة 
إليمان القويم عددًا غفيرًا جدًا من الهراطقة والكفرة، ورد بنشــــــاط ال يعرف الكلل، حتى هدى إلى ا

عن طريقهم الشــرير عددًا ال يحصــى من الخطأة من كل جنس. كما الشــى في كل مكان وطأته 
قــدمــاه أســـــــــــــــبــاب المعــاثر والمنكرات، بحيــث أقبــل الجميع على أعمــال التقوى والعــدل واإليمــان، 

 وصاروا يمجدون اهلل بأعمالهم الصالحة.
علينا نحن المســيحيين أن نكون على مثال القديس أنطونيوس، رســاًل للمســيح، فنبشــر بإنجيل  إن

الخالص كــل خليقــة: نبشـــــــــــــــر األقــارب، والمعــارف، والزمالء، وكــل من تربطنــا بهم، بطريق أو 
أخرى، أية صـــلة مهنية أو إجتماعية. وعلى هذا النحو نكون قد ســـاعدنا الســـيد المســـيح في إتمام 

صـــــــــــــــى في العالم. فهل ثمة مجد أعظم من هذا نصـــــــــــــــبو إليه؟ وهل ثمة عمل أكثر عمله الخال
 إستحقاقًا من هذا العمل السامي العظيم؟

المجيدإلى اهلل، حتى إذا سلكنا بنعمته فى طريق وصاياه، نكون أيهاالقديسإشفع فينا، : صــالة
 .أمين .السماويقدوة حسنة للقريب في القول والعمل، ونفوذ بالراحة الدائمة في وطننا 

 (والمجد والسالم أبانا مرات ثالث)

 1 فى صالة القديس أنطونيوساليوم الخامس
 (11 11يارب علمنا أن نصلى )مز

لقد إعتاد القديس أنطونيوس، منذ ســـن مبكرة، ممارســـة الصـــالة ومناجاة اهلل أبينا الســـماوي. وبذا 
ند باهرًا في أعماله الرســــــولية: ففاســــــتطاع أن يرتقي معارج الفضــــــائل والقداســــــة ويصــــــيب نجاحًا 

تعاليم الهراطقة، وأخضـــــــــــــــع الكفرة إلى حق اإلنجيل، ورد الخطأة إلى التوبة، وصـــــــــــــــنع العجائب 
العديدة.وكان لكثرة مطالعته األســــــــــفار المقدســــــــــة، والتروي في معانيها، أن مألت نفســــــــــه األنوار 

 وخزانة الكتب المقدسة. اإللهية حكمة عجيبة، حتى لقبُه الحبر األعظم بتابوت العهدين
لنقتد بشـــــــفيعنا هذا العظيم في ممارســـــــة الصـــــــالة دون ملل، فإنها الغذاء الروحي الذي ينبغي أن 
نغــذي بــِه أرواحنــا على الــدوام. وهي الترس الواقي من التجــارب، ومفتــاح كنوز اهلل، والوســـــــــــــــيلــة 

 الكبرى للفوز بالخالص وبلوغ كمال السيرة.
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يمان، وثبات. لكي ينظر اهلل إلينا بعين الرحمة والرأفة، فيطهولتكن صــالتنا بإنتباه وت ر واضــع، وا 
نفوســــــنا من دنس الخطيئة، ويزينها بالفضــــــائل المســــــيحية. ولُننصــــــل على الخصــــــوص صــــــباحًا 

 ومساءًا، وقبل الشروع في العمل واألكل وبعدها، في التجارب وفي كل إحتياجاتنا.
ء واألموات، األصدقاء واألعداء، األخيار واألشرار، كما يجب أن نصلي من أجل الجميع: األحيا
 المؤمنين وغير المؤمنين، لرجال الدنيا والدين.

س، استمد لنا من اهلل نعمة الصالة لكي نمارسها على ما ينبغي. أيهاالقديسأنطونيو : صــالة
 .وتوسل إليه تعالى أن يستجيب دعائنا، ويؤتينا ما البد منه لخالصنا وتقديس نفوسنا

 (والمجد والسالم أبانا مرات ثالث).أمين

 1 فى محبة القديس أنطونيوس للقريباليوم السادس
 (122 9كو 1صرت كاًل لكل، ألخلص الكل )

إن محبــة القريــب هى من محبــة اهلل. ولــذا فــإن أحــدًا ال يســـــــــــــــتطيع أن يحــب اهلل، دون أن يحــب 
ن إتمام وصـــــــــــــــية محبة القريب. القريب. ومن ثم فال عبادة حقيقية، وال قداســـــــــــــــة، وال خالص دو 

فالقديس أنطونيوس قد أحب اهلل، ألنه أحب القريب أيضًا. حتى أمكنه أن يقول مع رسول األمم: 
 "صرت كاًل لكل، ألخلص الكل".

فكان يعتني بالفقراء، ويخدم المرضى، ويمد يد المساعدة لكل محتاج دون إستثناء. فقد مارس ال 
وكل أعمال الرحمة الجســــــدية أيضــــــًا، بحيث كان يمكنُه أن  أعمال الرحمة الروحية فحســــــب، بل

: 81يقول مع أيوب الصـــــــــــــــديق: "كنت عينًا لألعمى، ورجاًل لألعرج، وأبًا للمســـــــــــــــاكين...")أي 
 (.56و51

وأما عن أعماله لصـــــــــــالح األرواح فحّدث عنها وال حرج، وهو الذي كان طوال عشـــــــــــر ســـــــــــنوات 
مكر إبليس اللعي، ويرشد الخطأة إلى التوبة، ويخفف الرسالة، يدافع عن المظلومين، ويحذر من 

من أحزان المحزونين، ويعلم الجهــال مبــادىء الــدين، ويشـــــــــــــــجع البــائســـــــــــــــين، ويســـــــــــــــكن القلوب 
 المضطرمة.

إننا ال نســــــتطيع أن نحب اهلل ونمارس الفضــــــائل، ما لم نحب القريب. يقول بولس الرســــــلول: "لو 
لمحبة، فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن. ول كانت كنت أنطق بألسنة المالئكة، ولم تكن في ا
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لى النبوءة، وكنت أعلم جميع األســـــــــــــرار والعلم كله، ولو كان لي اإليمان كله حتى أنقل الجبال، 
 (.5: 50كو5ولم تكن في المحبة، فلست بشىء )

ويقول القديس يوحنا الحبيب: "إن قال أحد أني أحب اهلل وهو مبغض ألخيه، فهو كاذب. ومن 
 (.85و83: 4يو5أحب اهلل، فيحب أخاه أيضًا")

( لنحبهم 52: 0يو5فلنحب أخوتنا. وال تكن محبتنا لهم بالكالم وال باللســــــــــان، بل بالعمل والحق )
حبًا هلل، لكونهم مثلنا أبناؤه تعالى، ومخلوقين على صـــــــــــورنِه. ولكونهم مفديين مثلنا بدم حمل اهلل 

 حياة األبدية.الحامل خطايا العالم، ومدعوين إلى ال
يســـــــوع المســـــــيح باســـــــتحقاقات محبته غير المتناهية للبشـــــــر، وبإســـــــتحقاقات عبده أطلب من أال ف

أنطونيوس أن يلهمنا العمل بوصـــــــــــــــية محبة القريب على الوجه األكمل، وحفظ كلماته:"هذه هي 
 (.58: 51وصيتي، أن يحب بعضكم بعضًا كما أنا أحببتكم")يو

المجيد، إننا نعد اهلل ونعدك ببذل كل جهد في مساعدة القريب  سأنطونيو  القديس أيها: صــالة
روحيًا وجسديًا، فاستمد لنا أنت نعمة الثبات في قصدنا هذا الصالح، لكى نعمل بِه على الدوام، 

 .ونحفظ وصايا اهلل، فنفوز برضاه على األرض، وباألجر الدائم في الفردوس السماوي

 (لمجدوا والسالم أبانا مرات ثالث).أمين

 1 فى روح توبة القديس أنطونيوساليوم السابع
 (119 2أما أن آمتم بالروح أعمال الجسد، فتحيون )رو

أما التوبة فتكبح جماحة، وتطفىء نيران  .الجسد يصارع الروح، وهو موقد الشهوات القتالة للنفس
ذل جســــــــــده بالشــــــــــهوات. على أن القديس أنطونيوس بقدر تفانيه في خدمة القريب ومحبته، كان 

 ويقهره، ال لسبب إال ليحي منه الروح.
إال أن أنطونيوس لم يكتِف بإماتة جســــــــده وكل أهوائه، بل وصــــــــلب نفســــــــه صــــــــلبًا حبًا بالحبيب 

ثر أعمال النســك األك سالمصــلوب. ففضــاًل عن مواظبته على الخدم الرســولية الشــاقة، كان يمار 
 لمسح، والنوم على الخشب.خشونة، كالصيامات التى تكاد تكون متواصلة، ولبس ا

لنقبلن على أعمـال التوبـة، إذا أردنـا تطهير قلوبنـا من برص الخطيئـة، والتكفير عمـا إرتكبنـا من 
جســــيم اآلثام. ولنمت أجســــادنا بشــــتى االماتات، واالمتناع ال عن اللذات المحرمة، بل وعن غير 
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قتناء طهير النفس، وتدفع إلى إالمحرمة أحيانًا فالتوبة هى من أكبر العوامل التى تســـــــــاعد على ت
 الفضائل، وهي الرفيق األمين للسير في طريق الخالص.

نموذج التوبة الحقيقية، هب لنا نعمة تقوينا على التوبة بإماتة أيهاالقديسأنطونيوس: صــالة
 ثالث).أمين .أجسادنا، حتى إذا حيينا حياة توبة، في رضا اهلل ورحمته. نكون أهاًل للحياة األبدية

 (والمجد والسالم أبانا مرات

 1 فى موت القديس أنطونيوساليوم الثامن
 (12 115لقد حللت يارب قيودي )مز

إذا رضــــى القديســــون بتحمل العطش والجوع والبرد والحر.. فذلك لما يأملون من أن قيود الجســــد 
م: "لقد هســـــــــتنل يومًا، وأن المجد الخالد يكون نصـــــــــيبهم بعد ذلك اإلنحالل. فيقول إذ ذلك كل من

حللت يارب قيودى".ثم إن موت األبرار كريم في عيني الرب. اإلنســـــان البار الذي قضـــــى حياته 
بالقداســــــــــة وحب اهلل، ال يضــــــــــطرب عند موتِه وال يحزن، بل يتعزى مبتهجًا. ألنه يعلم أن قد دنا 

 زمن أبديته السعيدة، فيشاهد اهلل الخير األعظم، ويتمتع به إلى األبد.
قديس أنطونيوس في حياته متقدًا بلهيب الحب اإللهي فإن الفرح مأل نفســه في ســاعة ولما كان ال

موتِه، علمًا منه بإنتهاء حياته الفانية. بل كان يذوب شـــــــــــــــوقًا إلنتقال من منفى هذه األرض إلى 
وطن الســعادة.وكان بعد أن تزود باألســرار المقدســة، وتال مع اخوته مزامير التوبة، أن تراءت له 

ل مريم. فرفع عينيه إلى الســـــــــــماء ينظر إلى الرب يســـــــــــوع، الذي قال له بعاطفة الصـــــــــــديق البتو 
لصـــــــــــديقه:"هلم، يا أخي، هلم، لتنال اكليل المجد". بوعد احتضـــــــــــاره بدقائق معدودة، لم يلبث أن 

 فاضت روحه بهدوء وسالم.
كل  ، وممارســــةلنجاهد الجهاد الحســــن، في محاربة الخطيئة وما يقود إليها من أســــباب بكل قوانا

الفضــــائل المســــيحية، وعلر رأســــها محبة اهلل ومحبة القريب. فعند الموت تنحل روحنا من قيودها 
 الجسدية، وتدخل السعادة األبدية، ثواب المجاهدين األمناء، أحباء اهلل.

، استمد لنا من يسوع، نعمة محبته، حتى يملك على قلوبنا، كما أيهاالقديسأنطونيوس: صــالة
ى قلبك. حتى إذا قضينا أيامنا مثلك في التقوى والصالح، نموت ميتة الصالحين، ملك عل
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 (والمجد والسالم أبانا مرات ثالث).أمين .ونملك إلى األبد مع كل القديسين

 1 مجد القديس أنطونيوساليوم التاسع
 (112 51يرنم لساني ببرك )مز

مال إلى مشـــاهدته اإللهية الفائقة الكيكلل اهلل في الســـماء قديســـيه بضـــياء مجد ســـاطع، ويمتعهم ب
األبــد. ولكنــه يريــد مــا عــدا هــذه المكــافــأة أن يكــافىء بعض قــديســـــــــــــــيــه على األرض، بــأن يكونوا 

 مكرمين لدى الناس. وهذا ما تفضل بِه على قديسنا المعظم.
وفي الحقيقة ما مرت ســــنة واحدة على موته، حتى أدرجت الكنيســــة إســــمه في ســــجل القديســــين. 

ا أجرى القديس بونافنتورا الفحص عن حالة جثمانه بعد اثنتين وثالثون ســــــــــــــنة، أنه وجد وكان لم
لســــانه طريا ســــليمًا من الفســــاد. فأخذه بيده، وقبله مرارًا، وبلله بدموعه، ثم هتف قائاًل: "يا لســــانًا 

 "مباركًا مدح الرب دائمًا، ودعا الناس إلى مدحه، يظهر اآلن جليًا عظيم استحقاقك عند اهلل
ومنذ مات القديس أنطونيوس إلى اآلن، أجرى اهلل على يده معجزات باهرة متواصــــــلة، حتى لقب 
بصــــواب "قديس العجائب" وأصــــبح الشــــفيع الكبير لجميع الشــــعوب، على إختالف مللهم ودينهم. 
فأينما وضــعت صــورته لإلكرام، وهي توضــع في كل مكان، تفيض النعم على الملتجئين إليه من 

كرامه يزداد يومًا بعد يوم.فلنســـــــبح اهلل، ألنه شـــــــاء فزاد في مجد قديســـــــمكرميه. و  ، ولنبتهج بما هيا 
اإلكرام، حتى إذا اجتهدنا أن نعيش على مثاله عيشة قداسة وصالح، سبل يخص به شفيعنا من 

 تمتعنا معه بالمجد الدائم في السماء.
يضًا من أجلنا لكي نسلك نحن أشفيعنا المجيد، تضرع إلى اهلل  أنطونيوس أيهاالقديس: صــالة

سلوك أبناء اهلل، في طريق البر والكمال والقداسة، حتى إذا اقتدينا، على مثالك بيسوع المسيح 
 .أمين .مخلصنا، وعمل بوصاياه، فزنا بالحياة األبدية في السماء

 (والمجد والسالم أبانا مرات ثالث)
 صالة تقال في عيد القديس أنطونيوس 

أنطونيوس الكلى الطوبى والمجد، يا نور العلم ونار المحبة، يا فخر الكنيســة، وبهاء أيها القديس 
رهبانية اخوتك األصــــاغر وشــــرفها، يا شــــهيدًا بالشــــوق، وتلميذًا محبًا ألبيك فرنســــيس الســــاروفي 

 ومحبوبًا لديه. يا محاميًا عن قوانينه وطرق رهبانيته.
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م الحكمة الســــــــــماوية، وكنارة الروح القدس، وقبة يا رجل اهلل المقتدي بتواضــــــــــع المســــــــــيح. يا معل
العهد، والمبشــر الغيور بالحقائق اإلنجيلية. يا من أفحم الهراطقة بصــجة تعاليمه، وفند أضــاليلهم 
رتعدت لذكر إســــمه  بســــداد براهينه. يا من أطاعت لصــــوته األســــماك والبهائم والخالئق قاطبة، وا 

حمياته المدن والبلدان، ودعاه الشـــــــعوب في ظلمهم فرائض الملوك الظالمين، ونجت من جورهم ب
 ومضايقهم المتنوعة، فخلصهم من األحزان، وأوالهم العزاء والفرح والسلوان.

نتضـــرع إليك يا أبانا وشـــفيعنا الودود، ونســـتحلفك بدم وجراح يســـوع المصـــلوب الذي أحببته غاية 
فوســــــــنا ف بنظرك الحنون إلى نأن تتلطف فتســــــــتجيب مطالبنا عند إلتجائنا إليك، وتنعط المحبة،

 المسكينة.
ولما كنت قد حصــــلت من اهلل على موهبة وجود األشــــياء المفقودة فتكرم علينا بأن نجد نعمة اهلل 

 التي أضعناها مرارًا بإرتكاب اإلثم، ونحافظ عليها حتى آخر نسمة من حياتنا.
 ات الفقراء والمعوزين.رد الضــــــــــالين، قِو ضــــــــــعفاء القلوب، عِز الحزانى والمكروبين، وســــــــــد حاج

 إلتمس نعمة التوبة والغفران للخطأة البائسين، ونعمة الثبات في البر لألبرار التائبين.
ضــــــــــع ســــــــــكان هذه المدينة تحت كنف حمايتك القديرة، واحفظهم من جميع الشــــــــــدائد واألمراض 

جعلنا جميعًا أن نكفر بذواتنا، وأن نزدري العا الشيطان، لم والجسد و والباليا: الروحية والجسدية. وا 
وننمو في الفضـــــــــائل المســـــــــيحية يومًا بعد يوم. حتى إذا حيينا على هذا النحو، متنا ميتة األبرار 

 (والمجــد أبــانــاوالســـــــــــــــالم) .أمينالقــديســـــــــــــــين واســـــــــــــــتحققنــا مشــــــــــــــــاركتهم في المجــد الســـــــــــــــمــاوي.

 لنصل1
ب هاء العجائأيها اإلله الكلى الوداعة، يا من يمجد معترفه القديس أنطونيوس، بتواصـــــــــل ب

الباهرة، تعطف وهبنا أن ننال بشـــــــــفاعته، ما نطلبه منك بأمانه أنت الحي المالك إلى دهر 
 الدهور. آمين.

ولد هذا القديس في مدينة لســـــــــــــبونه، عاصـــــــــــــمة مملكة البرتغال ســـــــــــــنة : من هو القديس انطونيوس البدواني
طينوس وصــــــار قدوة للفضــــــيلة والعلم فيها ال بل من اســــــرة غنية، تقية . ولما كبر دخل رهبانية القديس أغوســــــ

علما من اعالمها . غير ان أهله عارضــــــوه في دعوته فنقل إلى دير آخر . وفي ديره الجديد، زاد تفرغًا لكلمة 
اهلل واقتباس العلوم . ثم نقل إلى رهبانية مار فرنســيس . وحضــر مجمع رهبانيته الذي عقده القديس فرنســيس . 

إلى درجة الكهنوت وخطب الخطبة المعتادة، طاعة لرئيســــه، وكان لخطابه وقع شــــديد،  رقي 5888وفي ســــنة 
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فأمره القديس فرنســــــيس بالقاء الوعظ . فتهافت الناس لســــــماعه فارشــــــد بكالمه كثيرون من الخطأة والكفرة الى 
وت كما الهالتوبة .وانُتدب إلى علم الالهوت في مدن كثيرة من إيطاليا، وفرنســـــــــــــــا، فطارت شــــــــــــــهرته بعلم ال

 بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــظ، وقـــــــــــــــــد اجـــــــــــــــــرى اهلل عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــده آيـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــرة . 
ذ كانت الكنائس تضـــيق بالســـامعين، كان يعظ في  ســـاحات الثم ســـار إلى بادوا وعكف على القاء المواعظ . وا 

والحقول . ومع كثرة أعماله هذه الرســــــولية، لم يكن ينفك عن ممارســــــة أنواع اإلماتات واألصــــــوام والصــــــلوات، 
وهو في الســادســة والثالثين  5805ســنة يونيو  50فســقط كالجندي في ســاحة الوغى، وأســلم روحه بيد اهلل في 

ر . والناس يلتجئون إليه، خاصـــــًة، في أخطا ، فعمت الدنيا . وهو الشـــــفيع للمالييناكرامه من عمره . وأنتشـــــر
 الغرق وضياع االشياء .

-------------------------- 

 تساعية للقديس بطرس الرسول
 يونيو 21

 

ايها القديس بطرس الرسول، ألنك الصخرة التي بنى اهلل القدير عليها كنيسته التجئ اليك 
الملتهب، وال تجعلني متعلقا بذاتي وال  فاحصل لي على االيمان الحي والرجاء الثابت والحب

لمباهج العالم، واجعلني صبورا في شدائدي، متضعا في نجاحي، ومواصال لصالتي، طاهرا في 
قلبي، وبنية صادقة اتمم جميع اعمالي، معتنيا في تنفيذ كل واجبات حياتي، وثابتا في قراراتي، 
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قاقاتك حتى انه وبواسطة شفاعتك وباستح مستسلما لمشيئة اهلل ومثابرا بنعمة اهلل حتى الموت،
العظيمة اكون جديرا ان اظهر امام رئيس الرعاة األزلي يسوع المسيح الذي يملك مع اآلب 

 .والروح القدس الي األبد. آمين

 تساعية للقديس بولس الرسول
 يونيو 29

 
كبير  رسولي قلبيا قديس بولس الرسول واألب والمثال الصالح، احصل لنا من اهلل على قلب 

عمل تستهلك كثيرا كمثالك في وسط الِكبر العالم، واعطنا الغيرة والحماس لمجد اهلل. ان حياتنا 
والتعب حتى من خالل الضيقات والمحاكمات من كل األنواع. ساعدنا كي نجاوب بكل فرح 

نحو  علوكرم لدعوة اهلل لكي يكون معروفا وممجدا في كل مكان وزمان. احضر لنا حبك المشت
يسوع المسيح الذي جعلك مسيح آخر وتشفع ألجلنا لكي يحيا فينا اهلل طالما حيينا لمجد الثالوث 

 األقدس ولخالص العالم. آمين.

 :صالة للقديسين بطرس وبولس
لى األبد، محاميين خاّصينأ وأني  .يها الرسوالن القديسان بطرس وبولس،انني اختاركما، اليوم وا 

  :افرح مع كليكما اجسر، مع حقارتي، ان
  .معك، يا مار بطرس هامة الرسل، ألّنك الصخرة التي اسس اهلل عليها كنيسته

  .ومعك، يا مار بولس، ألن اهلل انتخبك إناًء مختارًا،ومبّشرًا بالحق في المسكونة كّلها

http://www.catholic.org/photos/
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اتي، وازدراء ن ذفأرجو منكما ان تلتمسا لي إيمانًا حيًا، ورجاًء ثابتًا،ومحّبة كاملة، وتجّردًا كليًا ع
للعالم، وصبرًا في الضيقات،واتضاعًا في األفراح، وانتباهًا في الصالة، واستقامة في 

األعمال،واجتهادًا في اتمام واجبات حالتي، وثباتًا في المقاصد،وتسليمًا الرادة اهلل، وثباتًا في 
رب يدةعلى تجاالنعمة حتى الممات،حتى إذا انتصرت بواسطة شفاعتكما واستحقاقاتكما المج

العالم والشيطان والجسد،اؤهَّل ألن احضر امام راعي النفوس السامي األبدي، يسوع 
 .تنّعم معكما بمشاهدته ومحّبته إلى األبدأالمسيح،الذي يحيا ويملك مع اآلب والروح القدس،ف

 آمين.
                            --------------------  

 شهر يولــيو
 3233ماريا جورّتي تساعية القديسة
 يوليو 1

 

                                                 
32http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1838 

 

1902).  -(1890 33 
هي بنت اسرة فقيرة عاشت فينتّونو بالقرب من رومة. وكانت تساعد امّها في الواجبات البيتية. وكانت مواظبةعلى 

فرفضت. فانهال عليهاطعنًا بخنجر حاّد. فماتت شهيدة الصالة. حاول يومًا احد ابناء الجيران ان يغتصبها، 
 .بمحضر من والدتها وقاتلها نفسه 8591العفاف. وقد اعلن البابا بيوس الثاني عشرقداستها في يوبيل 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1838
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له كل عطيٍة صالحة، وموهبة كاملة، إنني أسجد لك في  (8 أيها اآلب األزلي، يا أبا األنوار، وا 
قديسيك. وأشكرك ألنك غمرت القديسة مارّيا جورّتي بإنعاماتك. تنازل يا رب، وهبني بشفاعتها 

ومن كل قّوتي. وأن أبقى أمينة أن أحبك أنا أيضًا، على مثالها، من كل قلبي، ومن كل نفسي، 
 في حفظ وصاياك، وأعمل ما يرضيك كل حين.

أيتها القديسة ماريا جورّتي، يا شهيدة العفاف، صّلي ألجلي إلى اهلل، فال يدعني أدخل في 
تجربة، بل ينجيني من الشرير وشروره، ويصون إيماني وعفافي، لكي أستطيع يومًا، أن أحبه، 

 )أبانا ، السالم ، والمجد( .ي السماء، إلى األبد. آمين. وأباركه، وأسّبحه معك ف

يا يسوع، يا ابن اهلل الوحيد والحبيب، يا عشيق العذارى، وجميع النفوس الطاهرة النقّية،   (2 
إنني أسجد لك في قديسيك. وأشكرك، ألنك، في هذا العصر، الممتلىء اضطرابًا وفسادًا، 

ة مارّيا جورّتي، مثااًل بهيًا للفضيلة. أال جد علينا، وهبتنا،نحن األحداث، في شخص القديس
بشفاعاتها، أن نبغض، على مثالها، الخطيئة، وكل خطيئة، وخصوصًا خطيئة الدنس، وأن 

 نفضل عليها، كل حين، الموت واإلستشهاد.

أيتها القديسة مارّيا جورّتي، يا شهيدة العفاف، صّلي ألجلي إلى اهلل، فال يدعني أدخل في 
بة، بل ينّجيني من الشرير وشروره، ويصون إيماني وعفافي، لكي أستطيع يومًا،أن أحّبه، تجر 

 )أبانا ، السالم ، والمجد( .وأباركه، وأسّبحه معك في السماء، إلى األبد. آمين. 

أيها الروح الكلّي قدسه، يا إله كل صالح وقداسة، يا من يجعل مقامه، ويجد نعيمه، في    (4 
رة، والقلوب النقّية، إنني أسجد لك في قديسيك. وأشكر لك الروح السماوية التي النفوس الطاه

مارّيا جورّتي، روح بغض وكره شديد للخطيئة، لكل خطيئة، وخصوصًا  نفختها في القديسة
خطيئة الدنس. أشكر لك، ألنك مألتها من مواهبك اإللهية، وخصوصًا من موهبة القّوة، لتجاهد 

الص، وتتغّلب عليهم. أال جد علينا، بشفاعاتها، بموهبة الفهم، فنفهم بشجاعة ضد أعداءالخ
جيدًا شرَّ الخطيئة، كل خطيئة، وخصوصًا خطيئة الدنس، ونبغضها بغضًا شديدًا، ونقاومها 

 بكل قّوة وشجاعة، حتى الّدم إذا قضت الحاجة، وألجئنا إلى ذلك.
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ي ألجلي إلى اهلل، فال يدعني أدخل في أيتها القديسة مارّيا جورّتي، يا شهيدة العفاف، صلّ 
تجربة بل ينجيني من الشرير وشروره، ويصون إيماني وعفافي، لكي أستطيع يومًا، أن أحّبه، 

 )أبانا ، السالم ، والمجد( .وأباركه واسّبحه معك في السماء ، إلى األبد. آمين. 

تنا مراحمه تعالى، ألختنا وشفيع أيتها العذراء الطاهرة، يا أمنا الحبيبة والحنونة، لقد نلِت من
الصغيرة، القديسة مارّيا جورّتي، نعمة العفاف، والطهارة المالئكية. فعرفت بمعونتك، كيف 

تصون هذا الكنز الثمين، الذي دونه جميع كنوز األرض، إذ دافعت عنه دفاع األبطال، حتى 
ة ول، يا طاهرة، يا نقّية، يا مباركالدم. فمعها ومن أجلها أقّدم لك الشكر الواجب. أيتها األم البت

بين النساء، أال هلّمي وأعينيني أنا أيضًا، ألصون قلبي، ونفسي، وجسدي، من كل عيب 
 ودنس. اسهري عليَّ واحميني من الشيطان وجميع أعداء خالصي.

، مع أمنا الكلية   أيتها القديسة الصغيرة، مارّيا جورّتي، يا أختي وشفيعتي، أال اشفعي فيَّ
لقداسة، وصّلي ألجلي إلى اهلل، فال يدعني أدخل في تجربة، بل ينجيني من الشرير وشروره، ا

ويصون إيماني وعفافي، لكي أستطيع يومًا، أن أحبه، وأباركه، وأسّبحه معك في السماء، إلى 
ا، السالم ، والمجد(ن)أبااألبد. آمين.   

ت عمة االستشهاد على أمتك مارّيا، بنالّلهم، مصدر الرّب، وحمبّالّطهارة، أنت الذي أسبغت ن
زماننا، وهي فيعنفوان شباهبا، أنعم علينا بشفاعتها باحلرص على السّّي وفق وصاياك، يا 

متّوجهذه البتول اجملاهدة بإكليل الظّفر واجملد. بربنا يسوع املسيح ابنك اإلله احلي،املالك معك 
 .ومع الروح القدس إىل دهر الدهور. آمني

---------------  



87 

 

 تساعية القّديسة فيرونيكا
  يوليو 1

 

 + أّيتها القّديسة فيرونيكا المجيدة، يا من تّم تثبيتك مراًرا وتكراًرا كـ "ابنة اآلب، عروسة االبن، 

تلميذة الروح القدس"، أنت التي ضّحيت بذاتك للغاية لكيما يستطيع العالم أن يقّدم المجد 
بالثالوث األقدس، احصلي، نرجوِك، لبشرّية اليوم الناكرة  والمديح وعرفان الجميل الذي يليق

الجميل والمتناسية هلل، توبة صادقة، وانتزعي باستحقاقاتك أكبر عدد ممكن من األنفس من درب 
الهالك، لكيما، مؤمنين برحمة اهلل الالمتناهية، يستطيعون أن يتذّوقوا، ويرّتلوا ويمدحوا صالحه 

  اآلن ومدى األبدّية آمين.
 )لحظة صمت... أبانا، سالم، مجد( 

+ يا محاميتنا، يا من أراد المسيح أن ُتعَرف حياتك وكتاباتك في العالم لتثبيت اإليمان، أنظري 
بحنّو إلى الكنيسة المقّدسة وأبعدي عنها سرطان اإليديولوجّيات واألفكار الالهوتّية الخاطئة، 

تعليم الكنيسة الكاثوليكّية الرسمّي، متوّسلًة إلى معيدة إّياها إلى طاعة واحترام األب األقدس و 
عريسك ورّبك بأن يرحمها، مانًحا النور للعديد من الرعاة والمؤمنين المصابين بعدوى التساهل 
والنسبّية، لكيما يعودوا عن غّيهم ويعّزوا قلب يسوع األقدس بخضوعهم المتواضع واتحادهم 

 المسالم. 
 جد( )لحظة صمت... أبانا، سالم، م

+ يا ابنة الطاعة المقّدسة، يا من كنت تصّلين دوًما لحاجات األب األقدس الذي كنت تدعينه 
"المسيح على األرض" دافعي وحامي، نّوري وشّددي، نرجوِك، األب األقدس وكاّفة األساقفة 
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د و والكهنة األمناء المّتحدين به، لكيما يستطيع، وقد تعّزى وتقّوى بصالتهم واتحادهم، أن يق
سفينة بطرس الموكلة إليه، ويحملها سليمة إلى شاطئ قلب يسوع األقدس اآلمن، بواسطة قلب 

 مريم الطاهر، يا ملجأ الخطأة ومعونة المسيحّيين. 
 )لحظة صمت... أبانا، سالم، مجد( 

+ يا كلّية الشجاعة والسخاء، يا ُمحّبة الكمال، نرجوك، بكنـز استحقاقاتك الكبيرة، أن تستنبطي 
عوات رهبانّية مقّدسة، كما علمانّيين حاّرين يتحّلون بحياة صالة عميقة، إماتة، تجّرد، رفض د

للملّذات العالمّية، أمناء لمواعيد المعمودّية، يعرفون أن يغتذوا بتقوى وعبادة على مائدة جسد 
رسل لمريم، و المسيح وكلمته، عاشقي الطهارة، التواضع، العّفة، التوافق، أبناء حقيقّيين وتالميذ 

 مكّرسين كليًّا لها كما قد كنِت أنِت بشكل رائع. 
 )لحظة صمت... أبانا، سالم، مجد( 

+ يا ابنة مريم وتلميذتها، يا من أدركت بعمق دورها الجوهرّي كأّم ومعّلمة في مسيرة النفس نحو 
على الحقيقة  لمالعودة إلى إلهها واالتحاد به، تشّفعي لدى عريسك اإللهّي، لكي يفتح عيون العا

كّلها حول مريم، لكيما يتّم تطبيق تكريس العالم، وكّل جماعة وفرد لقلب مريم المتأّلم والطاهر، 
سفينة العهد الجديد، ولكي يتّم إعالن العقيدة الحاسمة لدورها الحّق كوسيطة كّل النَِّعم وكشريكة 

 الفداء. 
 )لحظة صمت... أبانا، سالم، مجد( 

ا "األيقونة الحقيقية". فيرونيكا" معناه"  
تقول القصص المتوارثة في التقليد أن القديسة فيرونيكا مسحت وجه السيد المسيح -حين وقع تحت ثقل 

شفاقها عليه. وعند عودتها إلى منزلها وجدت أن صورة وجه السيد المسيح قد  الصليب- بدافع من حبّها له وا 
ظهرت علي هذا المنديل، وقد ظهرت اآلالم علي مالمحه. يقول التقليد الغربي أن فيرونيكا ذهبت إلى روما 

وَشَفت اإلمبراطور طيباريوس بقوة المنديل الذي تحمله، وأنها عند نياحتها تركته للبطريرك القديس 
(، خرجت هذه السيدة مع 81-2: 85إكليمنضس.بحسب التقليد في فرنسا فيرونيكا هي "زوجة زكا" )لو 

رجلها زكا العشار الذي باع كل ما يملك وذهبا ليبشرا بالسيد المسيح حتى بلغا إلى فرنسا. بّشرا باإلنجيل 
ة تجعل من فيرونيكا نفسها مرثا ونشرا المسيحية في منطقة جنوب فرنسا. وهناك قصص أخرى غير مؤكد

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_266_01.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_266_01.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_266_01.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_266_01.html
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أخت لعازر، وابنة المرأة الكنعانية، والمرأة نازفة الدم.في أوائل القرن الخامس عشر تمّ تحديد منزل فيرونيكا 
مع غيرها من  -كأحد محطات مراحل طريق الصلبوت في أورشليم، وبعدها تدريجيًا صارت حادثة فيرونيكا 

الحوادث - إحدى المراحل الثابتة في هذا الطريق. ويُقال أنالمنديل مازال موجودًا في كنيسة القديس بطرس 
.في روما، مما يشهد بصحة التقليد  

                                                      -----------------------------------  

Novena to Saint Benedict34 
Saint Benedict, the father of Western monasticism 

(For protection against poisoning) 
 تساعية القديس بندكتس(

يوليو( ::)  

 

                                                 
34 

480 - 547). 

هو الملّقب بـ "ابي الرهبان في الغرب". درس في رومة، ثمتنّسك في مقاطعة سوبياكو. وهناك جذب اليه بعض  
الميذ. ثّم انتقل الى جبلكاّسينو، وبنى هناك ديره المعروف، وكتب القوانين الرهبانية الشهيرة، التي تشهدبتقواه وحكمته. الت

 .، شفيعًا لكل اوروبا1964 ومن مبادئه: "صّل واعمل". وقد اقامه البابا بولس السادس، عام
 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_266_01.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_266_01.html
http://allsaintswritersblock.files.wordpress.com/2012/02/saint-benedict.jpg
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مية واناء نقي لنعمة اهلل، ها انا آت اليك ، مثال الفضائل الساالمجيد سأيها القديس بندكيت
منحنيا امامك بتواضع واتوسل اليك بحق محبتك الحانية ان تصلي من اجلي امام عرش اهلل 

والالمباالة نحو اهلل والقريب. لكي يحميني من االخطار اليومية التي تحدق بي، ضد انانيتي  
دائما وان أرى واخدم المسيح في  الهمني ان اشابهك في كل شيئ حتى تبقى بركة الرب معي

االخرين واعمل من اجل ملكوته. احصل لي من اهلل على هذه الطلبات والنعم والتي احتاجها 
. ان قلبك مملوء دائما بالمحبة والرحمة بشدة امام ضيقات ومشقات وصراعي في هذه الحياة

التجأ ابدا أي شخص والشفقة نحو من هم في محنة او مشكلة تصادف مسيرة حياتهم فلم ترد 
، من اجل هذا اطلب قوة شفاعتك بكل ثقة وآمل ان تنصت لصالتي بدون تعزية ومعاونةاليك 

وتحصل لي على النعمة التي اطلبها منك بإلحاح )اذكر الطلب.............(. ساعدني أيها 
وان  القديس بندكتس العظيم ان احيا بأمانة واموت كإبن هلل تعالى واركض نحو حب مشيئته

.أحصل على السعادة األبديـة في السماء. آمين  

----------------- 
 تساعية لجميع الـمالئكة

 يوليو 2:

 
 تعالوا يا جميع مالئكة اهلل لنخدم ونسبح اسمه القدوس. 

 اِن الَِّذي َأْعَدْدُتُه.كَ َها َأَنا ُمْرِسٌل َماَلًكا َأَماَم َوْجِهَك ِلَيْحَفَظَك ِفي الطَِّريِق، َوِلَيِجيَء ِبَك ِإَلى اْلمَ »
ْد َعَلْيِه" )خروج  (،28-21:24ِاْحَتِرْز ِمْنُه َواْسَمْع ِلَصْوِتِه َواَل َتَتَمرَّ
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يا اهلل يا من ارسلت مالئكتك حاملين رسائل عجائبك فاجعلنا دائما ان نعمل مشيئتك قبل أي  -
 شيئ وفي كل شيئ. 

 لكي نسبحك ونرتل مع المالئكة بمجدك  -
 ن المالئكة قداستك بدون توقف فاجعل كنيستك مستحقة ان تعلن صوت تسبيحك تعل -
 لكي نسبحك ونرتل مع المالئكة بمجدك -
 لقد امرت مالئكتك ان يحموا خدامك، فدعهم دائما معنا في كل طرق الحياة -
 لكي نسبحك ونرتل مع المالئكة بمجدك -
 بواسطة اجواق مالئتك فلُترفع طلباتنـا اليك -
 كي نسبحك ونرتل مع المالئكة بمجدكل -
 لتساعدنا المالئكة في ساعتنا األخيرة ولتقودنا الي ارض الفردوس السماوي -
 لكي نسبحك ونرتل مع المالئكة بمجدك  -

صالة: ايها اآلب يا من هو الحكمة بذاتها، ومن تقود وترشد اجناد المالئكة اجمعين، فأمنح كل 
ن يدافعون عنا اثناء حياتنا علي األرض، باسم ابنك الحبيب من يقفون أمام عرشك السماوي ا

 يسوع الـمسيح. آمين. 
 شفاعة المالئكة1

َي المالئكة يصعدون صلواتنا إلى اهلل "َوَجاَء َماَلٌك آَخُر َوَوَقَف ِعْنَد اْلَمْذَبِح، َوَمَعُه ِمْبَخَرٌة ِمْن َذَهٍب، َوُأْعطِ  8
ِعَد ُدَخاُن َمُه َمَع َصَلَواِت اْلِقدِّيِسيَن َجِميِعِهْم َعَلى َمْذَبِح الذََّهِب الَِّذي َأَماَم اْلَعْرِش.َفصَ َبُخوًرا َكِثيًرا ِلَكْي ُيَقدِّ 

(، وأيضا ظهر المالك لكرنيليوس وقال له 4-4:1اْلَبُخوِر َمَع َصَلَواِت اْلِقدِّيِسيَن ِمْن َيِد اْلَماَلِك َأَماَم اهلِل" )رؤيا
َصَلَواُتَك َوَصَدَقاُتَك َصِعَدْت »َفَقاَل َلُه: « َماَذا َيا َسيُِّد؟»وُس َفَلمَّا َشَخَص ِإَلْيِه َوَدَخَلُه اْلَخْوُف، َقاَل: َيا َكْرِنيِليُ »

 (.4:81َتْذَكاًرا َأَماَم اهلِل)اعمال 
 .(8:44ولكل مؤمن مالك حارس ينجيه من ضيقاته " مالك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم" )مزمور 2- 
والمالئكة يتشفعون من أجل سالمة العالم، كما صلى المالك أمام اهلل ألجل مدينة أورشليم وقال "َيا َربَّ  4-

؟ َفَأَجاَب الرَّبُّ ةً اْلُجُنوِد، ِإَلى َمَتى َأْنَت اَل َتْرَحُم ُأوُرَشِليَم َوُمُدَن َيُهوَذا الَِّتي َغِضْبَت َعَلْيَها هِذِه السَّْبِعيَن َسنَ 
(، و من هذا يتضح أن خالص أورشليم كان 84-82:8اَلَك الَِّذي َكلََّمِني ِبَكاَلٍم َطيٍِّب َوَكاَلِم َتْعِزَيٍة")زكريااْلمَ 

 نتيجة لصلوات المالك. :
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 ةِ المالئكة يطلبون من أجل توبة الخطاة، فالمالئكة تفرح بتوبة الخطاة  "َأُقوُل َلُكْم: َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّاَم َماَلِئكَ  4-
 (، ففرحتهم بتوبة الخطاة يعنى حزنهم لعدم توبتهم والصالة ألجلهم.81:89ا9اهلِل ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوب" )لو

من أجل كل هذه األسباب تطلب الكنيسة منذ القرون األولى شفاعة المالئكة وتؤمن أنهم يطلبون من أجل 
 ل هم سند قوى للكنيسة المجاهدة على األرضسالمة العالم وأهوية السماء وثمرات األرض ويدافعون عنا، ب

أسماء رؤساء المالئكة: االول ميخايئل، الثاني جبرائيل، الثالث رافائيل، الرابع سولاير، الخامس سيداكئيل 
السادس ساراثينيل، والسابع انانينيل. االوائل االربعه مذكورين في الكتاب المقدس، الثالثه االخرين مذكورين 

االبصلموديه وربما من مصادر قديمه. وذكروا انهم سبعه في سفر الرؤيا. اما معاني اسمائهم في التسبحه او 
هي: جبرايئل جبروت اهلل او قوة اهلل، رافائيل اهلل الشافي، ميخائل من مثل اهلل سولاير اهلل صخرتى، والثالثه 

 االخرين غير مذكور تفسير اسمائهم في الكتاب المقدس.
 35مار شربل

 لثالث من شهر يوليو()األحد ا

 
التساعية هي صالة تقوّية يتلوها المؤمن منفردًا مّدة تسعة أيام متتالية طلبًا لنعمة شخصّية أو 
على نّية شخص آخر. التساعية صالة فردّية ال تغني عن صالة الجماعة، بل هي تحضير 

 وتكملة لها. 
 اليوم األول1

جسدك الطاهر المنتصر على الفساد، طيب  أيها القّديس شربل العجائبي، يا من يفوح من
السماء، هلَم إلى معونتي، واستمد لي من اهلل النعمة التي أنا بحاجة إليها )أذكرها(، إن كانت 

لمجد اهلل وخير نفسي. آمين. يا مار شربل، تضرع ألجلي. اللهم، يا من منحت مار شربل نعمة 
                                                 
35http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1830 

 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1830
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اك تمنحني نعمة اإليمان. فأعيش بحسب وصاباإليمان، أتوّسل إليك، ياستحقاقاته وشفاعته، أن 
نجيلك. لك المجد إلى األبد. آمين. أبانا والسالم والمجد مّرة.   وا 

 اليوم الثاني1
يا مار شربل، يا شهيد الحياة الرهبانّية، يا من اختبرت عذاب القلب والجسم. لقد جعل منك 

مة )أذكرها(، عليك رجائي. الرّب يسوع منارة ساطعة. إّني ألتجئ إليك وأطلب بشفاعتك نع
آمين. يا مار شربل، يا اناًء طّيب الرائحة، تضرع ألجلنا. أّيها اإلله الرؤوف الّذي شّرف مار 

دت إلى األبد. آمين.  شربل بعمل العجائب العظيمة، تعّطف علّي وَهبني ما أطلبه بشفاعته، ُمجِّ
 أبانا والسالم والمجد. آمين. 

 اليوم الثالث1
الحبيب، يا من تألأل كالنجم الساطع في سماء الكنيسة، أنر طريقي، وقوِّ رجائي.  يا مار شربل

منَك أرجو نعمة )أذكرها( أطلبها لي من يسوع المصلوب، الذي عبدته باستمرار. آمين. يا مار 
شربل، مثال الصير والصمت، تضرع ألجلي. يا سّيدي يسوع المسيح، يا من قّدست صفّيك 

ماتة وحمل الصليب، أعطني أن احتمل صعوبات الحياة بصبر وتسليم شربل بالتقّشف واإل
مطلق لمشيئتك اإللهّية، بشفاعة مار شربل، لك الشكر إلى األبد. آمين. أبانا والسالم والمجد 

 مّرة. 
 اليوم الرابع1

يا أبت مار شربل الحنون، إليك التجئ. ثقتي بمعونتك تمأل قلبي. بقّوة شفاعتك عند اهلل انتظُر 
النعمة التي أطلبها )أذكرها(. فأظهر لي هذه المّرة أيضًا، مقدرتك ورأفتك. يا مار شربل، يا 
جنينة الفضائل، تضرع ألجلي. إلهي، يا من منحت مار شربل نعمة التشّبه بك في جميع 

الفضائل، إمنحني أنا أيًضا، بمعونته، أن أنمو بالفضائل المسيحّية. إرحمني. إرأف بي ألمدحك 
 ألبد. آمين. أبانا والسالم والمجد مّرة. إلى ا

 اليوم الخامس1
يا مار شربل، يا حبيب اهلل، نّورني، ساعدني، عّلمني، ألعمل ما يرضي اهلل. أسرع إلى 
معونتي. يا حنون، رجوتك اطلب من اهلل هذه النعمة )أذكرها(. يا مار شربل، يا صديق 
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ي ع إلى طلبتي بشفاعة مار شربل. أنقذ قلبالمصلوب، تضّرع ألجلي. إلهي، إليك عيناي. استم
المسكين. أعطني السالم. هّدئ اضطراب نفسي. لك التسبيح إلى األبد. آمين. أبانا والسالم 

 والمجد مّرة. 
 1اليوم السادس

يا مار شربل، يا شفيًعا قديرًا أطلب إليك أن تحّقق لي النعمة التي أنا بحاجة إليها )أذكرها(. 
لى يسوع بخصوصي تكفي ليرحمني ويغفر لي ويستجيب طلبتي. آمين. يا كلمة واحدة منك إ

ّنا ت مار شربل ليدافع عمار شربل، يا فرح السماء واألرض، تضّرع ألجلي. أللّهم يا من اختر 
تك اإللهية. هبني، بشفاعته، هذه النعمة، ألمّجدك معه إلى األبد. آمين. أبانا والسالم أمام عزّ 

 والمجد مّرة. 
 1السابعاليوم 

يا مار شربل، يا محّب الجميع، ومساعد المحتاجين. أملي وطيد بشفاعتك أمام اهلل، فاستمّد لي 
منه هذه النعمة التي أنا بأمّس الحاجة إليها )أذكرها(. يا مار شربل، يا كوكًبا ُينير التائهين، 

عنها.  نعمة ألتوبتضّرع ألجلي. إلهي، إّن خطاياي الكثيرة تمنع وصول النعم إلّي، فأعطني ال
إستجبني بشفاعة مار شربل. فّرح قلبي الحزين بمنحي طلبتي، أنت يا بحر النعم، لك المجد 

 والشكر إلى األبد. آمين. ابانا والسالم والمجد مّرة. 
 اليوم الثامن1

يا مار شربل، عندما أراك على طبق من قصب، أو صائًما أو متقشًفا، أو غائًصا في مناجاة 
يماني بك. أرجوك ساعدني ليهبني اهلل النعمة التي أطلبها )أذكرها(. يا مار اهلل، يزد اد رجائي وا 

شربل، يا سكران في اهلل، تضّرع ألجلي. يا يسوع الكّلي العذوبة، يا من رّقيت في الكمال 
االنجيلّي محّبك مار شربل، الَتِمس منك أن تهبني نعمًة لكي أقضَي ما تبقى من حياتي بحسب 

 . أحبك يا إله خالصي. آمين. أبانا والسالم والمجد مّرة. إرادتك
 1اليوم التاسع

يا أبت مار شربل، ها أنا في نهاية هذه التساعّية وقلبي ينتعش عندما أتحّدث إليك. لي ملء 
الرجاء بأني سأنال من يسوع النعمة التي طلبتها بشفاعتك. إني أتوب عن خطاياي وأعد بعد 
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ي تحقيق طلبتي )أذكرها(. يا مار شربل، يا مكّلاًل بالمجد، تضّرع ألجلي. الرجوع إليها. أطلب ل
أللّهم، يا من استمعت إلى صالة مار شربل فمنحته نعمة االتحاد بك، اشفق علّي في ضيقي، 
نّجني من الشرور التي ال أقوى على احتمالها. لك المجد والتسبيح والشكر إلى األبد. آمين. 

 مّرة. ابانا والسالم والمجد
--------------------- 

 تساعية القديس بيو36
(مايو في بعض البلدان 22او  يوليو 22)  

Saint Pio of Pietrelcina 

  

: أيها اإلله الذي أنعمت على القديس بيو وميزته، بطريقة عجائبية، بأن يشترك في آالم  صالة
ع، وصًا أن أتشّبه بموت يسو إبنك ، إمنحني بشفاعته )النعمة(التي أحتاجها جدًا وأعطني خص

 لكي أصل إلى مجد القيامة . ) ثالث مرات المجد ( .

أيها الممّجد القديس بّيو، عّلمنا تواضع القلب لكي نحصى بين صغار  صالة إلى القديس بيو1 
اإلنجيل الذين وعدهم اآلب بأن يكشف لهم أسرار ملكوته. ساعدنا كي نصّلي من دون كلل. 

                                                 
36http://www.marnarsay.com/Santas/fahter_pio.htm; http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1835 

http://www.padrepio.catholicwebservices.com/ENGLISH/Biogr.htm 

 

http://www.marnarsay.com/Santas/fahter_pio.htm
http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1835
http://www.padrepio.catholicwebservices.com/ENGLISH/Biogr.htm
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ن اإليمان ونرى في الفقراء والمتأّلمين وجه يسوع. قّونا وقت الصراع أعطنا أن ننظر بعي
ذا سقطنا أعطنا أن نختبر فرح سّر الغفران.  والمحنة، وا 

إمنحنا، على مثالك، أن نكّرم مريم أم يسوع وأمنا. رافقنا في مسيرتنا األرضّية نحو الوطن 
اآلب واالبن والروح القدس. أمين. السماوي وقلبنا مفعم برجاء الوصول لكي نتأّمل أبدًا مجد 

 )يوحنا بولس الثاني(
 صالة البدء

 باسم اآلب واإلبن والروح القدس. آمين.
أيها اإلله، نتوسل إليك بثقة كاملة، ألنك أنت أب وتصغي بانتباه لطلبات أبنائك. ننحني أمامك 

ذا شئت، كل ال ها نعم التي نطلببكل ثقة كي تمنحنا قبل كل شيء نعمة اإليمان واإلرتداد، وا 
 بشفاعةعبدك القديس بيو . أبانا... السالم... المجد... )ُتعاد قبل صالة كل يوم (

 اليوم األول
 صالة البدء...

القديس بّيو ، كاهن : أيها اإلله، أنت الذي دعوت الشاب فرنشيسكو فورجونه ليصبح كاهن 
خارستيا، سّر حضور يسوع الكنيسة. نصّلي لك من أجل كل الكهنة الذينأوكلت إليهم االف

 الفعلي. إجعلهم أن يكونوا هم أيضًا عالمة حية لحضورك وسط شعب اهلل.
 اليوم الثاني 

 صالة البدء...
القديس بّيو، راهب فرنسيسكاني : أيها اإلله، لقد سمع خادمك القديس بّيو دعوة القديس فرنسيس 

ل كل الكبوشيين. نصّلي لك من أجاألسيزي وكّرس حياته في الرهبنة الفرنسيسكانية لالخوة 
الذين بحفظ المشورات اإلنجيلية يذكروننا أنه ال مسكن ثابت لنا على هذه األرض إنما  الرهبان

 نرجو الوطن اآلتي حيث تنتظرنا أنت.
 اليوم الثالث

 صالة البدء...
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يس بّيو دّ القديس بّيو، رجل السِّمات: أيها اإلله، يا من بتدبير حبك السري أردت أن يحمل الق
سمات في جسده تكون عالمة الالم إبنك يسوع. إجعلنا أن نتذّكر دومًا أن نحمل صليبنا وننكر 

 ذواتنا لكي نستحق اّتباع المسيح.
 اليوم الرابع 

 صالة البدء...
القديس بّيو، صانع الرحمة: أيها اإلله، أنت الذي ألهمت القديس بّيو كي يعتني بالمرضى 

ستشفى تتجّلى فيه عنايتك اإللهية ومحبتك الالمتناهية. إجعلنا أن نجّسد والمحتاجين، فأنشأ م
 إيماننا بأعمال محبة أخوية، كيما يمجدك الناس على العظائم التي ما زلت تصنعها في العالم.

 اليوم الخامس 
 صالة البدء...

ّمل و أن تكالقديس بّيو ، كاهن مواهبّي : أيها اإلله يا من أردت من خالل عبدك القديس بيّ 
عمل إبنك يسوع الذي مّر وصنع الخير وشفى المرضى. إجعلنا أن نأخذ على عاتقنا اإلعتناء 
بأولئك الذين ُدعواليشتركوا مع المسيح المتألم لكي يكّملوا فينا ما نقص من آالم المسيح لخير 

 الكنيسة جسده السري.
 اليوم السادس
 صالة البدء...

ن : أيها اإلله، أنت الذي منحت عبدك القّديس بّيو عطية سبر الغفراسر القديس بّيو، خادم 
راداتهم  غور قلوب النادمين، فكان يستوعبفي الحال صعوباتهم الداخلية، كآبتهم، مشاكلهم وا 

الحسنة. فبفضل خدمته الكهنوتية في سراإلعتراف تمّكن أناس شّتى من أن يتعّزوا ويسيروا ُقُدمًا 
فين عالمة حية لرحمتك الالمتناهية، فيتفّهموا  في طريق الخير. إجعل يا رب الكهنة المعرِّ

الخاطئين، ويكونوا لهم الدعم، ويشجعوا كل أولئك الذين، من خالل نعمة هذا السر، يجاهدون 
 لكي يصبحوا لك أبناء حقيقيين.

 اليوم السابع 
 صالة البدء...
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 س بّيو تكريم حاّر للعذراء، وهو الذيالقديس بّيو، مكّرم العذراء: أيها اإلله، كان لخادمك القدي
أوصى الجميع بتالوة المسبحة كوسيلة للحصول على وحدة العائلة المسيحية. ارجع يا رب، إلى 

التي تأخذ القّديس بّيو شفيعًا لها، عادة تالوة المسبحة سويًا لكي تحصل من  كل العائالت
 العذراء على نعمة الوفاق واألمانة.

 اليوم الثامن 
 البدء... صالة

القديس بّيو، خادم االفخارستيا: أيها اإلله، لقد أفهمنا عبدك القديس بّيو من خالل احتفاله 
اليومي بالقداس االلهي كم هو عظيم سّر االفخارستّيا في الجماعة المسيحية. إمنحنا نعمة أن 

في  ، وها هوندرك عظمة عطية إبنك الوحيد الذي أرسلته إلينا، فمات من أجلنا وأعطانا حياته
 القّداس يبذل ذاته كل يوم لكي يعلمنا أنخ ال معنى لوجودنا من دون بذل الذات.

 اليوم التاسع 
 صالة البدء...

القديس بّيو ، في مجد اهلل : أيها اإلله ، يا من أردت أن تعطي عالمنا المتألم شهادة رجال 
ي مية. نشكرك على الكنيسة التونساء أخذوا اإلنجيل على محمل الجد وترجموه في حياتهم اليو 

ترفع إلى مجد المذابح الكثيرين من معاصرينا، فيكونوا لنا أمثلة حية للحياة المسيحية. ليتشّفع 
بنا القديس بّيو، المثال المنير للراهب القديس الذي كّرس نفسه للصالة ونذر وقته لالخوة. ليكن 

 أجل األخوة الذين تضعهم على طريقنا، هدفناالتمجيد الدائم لك أيها اآلب السماوي والتكّرس من 
 نحو القداسة.

أيها اآلب السماوي رفعت القديس بّيو على صليب هذا العالم ليجذب الكّل إلى إبنك يسوع. فأنا 
لى كنيستك المقدّسة. لى ابنك يسوع وا   أشكرك ألنك بواسطة هذا القديس جذبتني إليك وا 
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NOVENA TO SAINT ANNE 
 تساعيةإلى القديسة حنة37

يوليو 21  

 

 المجيدة، الممتلئة شـــــــــــــــفقة على من يتوســـــــــــــــل إليك، وحبا ألولئكالمتألمين، أيتها القديســـــــــــــــة حنة
مرهقا تحت ثقل متاعبي، أركع عند قدميك وأتوسل إليك بإتضاعأن تأخذي حاجتي الحالية تحت 

                                                 
37http://www.marypages.com/AnnaArabic.htm 

حنة ) بالعبرية حنة ، نعمة ، وتلفظ أيضا آن أو آنا( هو االسم التقليدي لوالدة العذراء القديسة مريم.حنة 
زوجة يواكيم وأم مريم، هي الجّدة بحسب الجسد إللهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هي والدة السيدة العذراء مريم 

يقة ابنة لماثان بن الوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مريم من  والدة اإلله. وكانت هذه الصدِّ
سبط يهوذا. وكان لماثان هذا ثالث بنات: األولى مريم باسم والدتها وهي أم سالومي القابلة، والثانية صوفية 
ذا و أم اليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان، والثالثة هي هذه القديسة حنة زوجة الصديِّق يواقيم من سبط يه

ن  ووالدة السيدة العذراء مريم أم مخلص العالم. بذلك تكون السيدة البتول وسالومي واليصابات بنات خاالت. وا 
يقة شيئًا يذكر إال أن اختيارها لتكون أمًا لوالدة اإلله بالجسد لهو دليل على ما كان  كنا ال نعلم عن هذه الصدِّ

من النساء حتى نالت هذه النعمة العظيمة. إذ كانت عاقرًا لها من الفضائل والتقوى التي ميزتها عن غيرها 
كانت تتوسل إلى اهلل أن ينزع عنها هذا العار، فرزقها ابنة بركة لها ولكل البشر، هي العذراء مريم أم مخلص 

 العالم

http://www.marypages.com/AnnaArabic.htm
http://sshabab.net/vb/t53608.html
http://www.we4iq.com/vb/showthread.php?t=170452
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عيها العذراء، وضــــــــ تلطفيواذكريها البنتك، الطوباوية مريما( ، حمايتك الخاصــــــــة ... ) اذكرها هن
 .أمام عرش يسوع

وفوق كل شــــــــيء، اســــــــتمدي لي نعمة أن ألقى  .ال تتوقفيعن الشــــــــفاعة لي حتى يســــــــتجاب طلبي
 آمين. .اللهوجها لوجه يوما ما،وأسّبحه معك ومع القديسة مريم وكل المالئكة و القديسينإلى األبد

 
 تساعية القديسة مارتا38

يوليو 21  
NOVENA TO SAINT MARTHA  

أسابيع متتالية مع ايقاد شمعة 5تلى هذه التساعية كل يوم ثالثاء ولمدة ت  

 
                                                 

عنيا، بالقرب من القدس. وكان يسوع تربطه ببيتها صداقة متينة. وقد  هي أخت مريم ولعازر، من بيت38
ها منذ ل ضيفًا بكل حب. فنالت منه ان يقيم لها أخاها من القبر. أخذ الفرنسيسّيون يعيدون ت يسوعخدم

كان لعازر، وأختاه مرتا ومريم، يضيفون يسوع في بيتهم في بيت عنيا. أما لعازر،فقد أقامه يسوع، .8262
سوع. ابها فيها، حين خدمتها ليكثيرة، واضطر  وأعاده الى أختيه حّيا. أما مرتا، فقد عرفت بإهتمامها بأمور

 .تستمع الى كالمه، ودهنت قدميه قبل صلبه بستة أيام ومريم هي التي جلست عند قدمي يسوع
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قد بطلبتي هذه وكعربون حب او  ايتها القديسة مارتا ملتجأ الي مساعدتك ومعونتك اعهد اليكِ 
هذه الشمعة كل يوم ثالثاء. ساعديني في ضيقاتي وباستحقاق ذلك الفرح الذي كنت تنعمين به 

منزلك فتشفعي من اجلي ومن اجل اسرتي حتي نعبر هذه الضيقة  عند حضور المخلص الي
 في سالم باسم األب واالبن والروح القدس. آمين.

أّيها اإلله األزلّي القدير، الذي حّل ابنه الوحيد ضيفًا على مرتا في منزلهاببيت عينا، هب لنا 
دّية. بربنا في الّديار األببشفاعتها أن نسارع إلى خدمة المسيح في إخوتنا بأجمعهم، فنقبليومًا 

يسوع المسيح ابنك اإلله الحي، المالك معك ومعالروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. يسوع 
 .المسيح، ابنك االله الحّي المالك معكومع الروح القدس، إلى دهر الدهور

 صالة ابانا والسالم والمجد.
 تساعية القديس أغناطيوس دي ليوال39

St. Ignace de Loyola 

 

                                                 
39  (1491 - 1556). 

 

ولد في لويوال بإسبانيا، ومات في رومة. عاش في البالط الملكي عسكرياً. ثم التحق بالرب، ودرس الالهوت 
ليسوعية. واليسوعيون هم من أشد الرهبان اخالصاً للكنيسة وحبرها العظيم. في باريس. وهو مؤسس الرهبانية ا

وقد انتشروا في جميع انحاء العالم. ألغناطيوس كتاب "الرياضات الروحية"، وكتاب "دستور الرهبانية 
االيسوعية"، "والرسالة في الطاعة". وهو من الجماعة الذين حّجوا إلى االرض المقدسة. توفي في روم . 
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اللهم، الذي أقمت القّديس أغناطيوس الكاهن في الكنيسة، ليحّث الّناس علىالّسعي وراء مجد 
امنحنا و  أعظم السمك األعلى، قّونا بمثاله وقدوته على أن نجاهد فيهذه الّدنيا في سبيل االنجيل،

بربنا  .اءممعه يومًا بإكليل البّر في السّ بشفاعتة، حتى نحصل يوما هذه الطلبـة )اذكرها...( 
 .يسوع المسيح ابنك اإلله الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى دهرالدهور. آمين

 ابانا والسالم والمجد.
هر أغسطسش  

 تساعية القديس الفونس دي ليجوري
401787)-St. Alphonsus Liguori (1696 

 اول اغسطس

 

ع لخادم المكّرس إللهنا الرب يسو ، األسقف ومعّلم الكنيسة وايالقديس الفونس دي ليجور  أيها
واإلبن المحبوب لمريم العذراء، أسألك كقديس في السماء واقدم نفسي لك لتكون انت ابي 

ومحامي وترشدني في طريقي للقداسة والخالص. ساعدني ألراقب واجباتي اليومية واحصل لي 
غوفا يا من كنت شعلى نقاوة القلب والحب الشديد في داخلي لكي اشابهك في مسيرة حياتك. 

                                                 
http://www.newadvent.org/cathen/01334a.htm40 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=256 

 

http://www.newadvent.org/cathen/01334a.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=256
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تناول وال اإللهيبسر القربان األقدس ومتأماًل بآالم السيد المسيح، علمني كيف احب القداس 
المقدس كمنبع لكل الِنعم والقداسة وان اقبل هذا السر بانتظام بقدر اإلمكان. امنحني ان اتأمل 

ت تعاليمك بصورة كاملة في آالم مخلصي المصلوب لتكون امامي في كل حين. يا من كان
هداية للكثيرين، اعطني تلك المعرفة العظيمة لكي اقدّر عظمة  وكتاباتك عن حقيقة المسيح

 حقيقة المسيح. 
األب الرحيم نحو الفقير والخطأة ساعدني ان اشابه محبتك ، القديس الفونس دي ليجوري أيها

 حمل صليبي اليومي.  يا معّزي المتألمين ساعدني ان اواإلرادةنحو رفقائي بالفعل والقول 
بصبر تمثاًل بصبرك في مرضك الطويل وان اخضع ذاتي لمشيئة اهلل الصالحة. يا راعي خراف 

 ابنا صالحًا للكنيسة األم.  أكونالمسيح احصل لي على النعمة ان 
اتوسل بتواضع الي قوة شفاعتك لتحصل لي من قلب يسوع القديس الفونس دي ليجوري أيها

رورية لحياتي الروحية واحتياجاتي الزمنية واضع امامك هذه الطلبة اإللهي كل الِنعم الض
الخاصة )اذكر الطلب...(. انا لدي ثقة كبيرة في صلواتك ولي ثقة انها اذا ما وافقت مشيئة اهلل 

 فسوف تستجيب لها الرب بشفاعتك من أجلي أمام عرش اهلل.

من أحبهم وارجوك ان ال القديس الفونس دي ليجوري، صلي من أجلي ومن أجل كل  يهاأ
لته عند ن يالذذاك تهملنا عند احتياجنا بحق حبك ليسوع ومريم، حتى نختبر السالم والفرح 

 موتك. آمين. 

اللهم، يا من تعمل دائمًا على ازدهار الكنيسة، بآيات جديدة في الفضيلة، إجعلنا نقتفي آثار 
 رًا على ما ناله من الّثواب فيالقّديس ألفونس، في غيرته على خالص اإلخوة، فنحصل أخي

الّسماء. بربنا يسوع المسيح ابنك اإلله الحي، المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. 
 مرات(  3. ابانا والسالم والمجد )آمين

 (8818-8656(من هو القديس َألفوْنُس ُدي ليغوري، االسقف ومعلم الكنيسة
ه في القانون المدني والكنسي، ثم سيَم كاهنًا، وأّسس رهبانية "الفادي ولد في نابولي. حصل على شهادة دكتورا

االقدس". كان واعظا ال يكّل، ومعّرفًا عطوفًا. كتب كثيرًا، وخصوصا في الالهوت األدبي، وكان فيه معلمًا 
  .يللبارعًا. أقيم ُأسقفًا على أبرشية القديسة أغاتا في إيطاليا، لكنه اعتزل هذه المهمة بعد ذلك بق
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 قديسة أسيزي تساعية للقديسة كالرا.    
41St. Clare of Assisi 

 اغسطس 31

 
لبابا اياقديسة كالرا الوفية، ابنة الكنيسة، شفيعة الكنيسة المقدسة. انظريمن السماء برأفة، على 

أنيرينا لنزيل من أرواحنا كل ما يعيق تقدم الكنيسة على فرنسيس رأس الكنيسة علي األرض، و 
ِهبينا نعمة مشاركتك محّبتك العظيمة لكنيسة الرب والتحدثبملكوته على األرض بحياة  رض.األ

 تقّية.

أنت التي صنعت العجائب بحضور البابوات على األرض، اعطنا النعم التي نحتاجها، اليوم 
وأنت واقفة في حضرة الرب العظيم في السماء. ها انا اردد كلماتك عندما كنِت علي االرض: 

تأّلمُت إن.وال ُأمنيَة لي سوى االقتداء بك.ظُر إليَك، يا يسوعي المصلوب، وأتأّملك، وأشاهدكَأن

                                                 
41http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=215 

http://www.newadvent.org/cathen/04004a.htm 

http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p04336.htm 

 

 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=215
http://www.newadvent.org/cathen/04004a.htm
http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p04336.htm
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إن متُّ معك على صليب العذاب، أرُث األخدار .إن بكيُت معَك، أفرُح معكَ .معَك، أملُك معكَ 
ُن اسمي في سفر الحياة، ويصير مجيدًا بين الناس ها أيّ .السماوّية في بهاء القّديسين، ويدوَّ

جماُلَك ُيدهُش .الحمل الذي ال عيَب فيه، أنَت يا من يغفر خطايا العالم،ُأحبُّك من كلِّ قلبي
أنَت تغمرني .وحبَُّك َيزيدني سعادًة،والتأّمُل بك يزيدني قّوةً  المالئكة طوَل األبدّية،

 .بحنانك،وترويني بعذوبتك

جيدة تمأل غبطًةسكاَن أورشليَم وِعطُرُك يحيي األموات،ورؤيُتك الم ذكُرَك يشعُّ حالوًة،
ها انا اقدم كلك طلبتي فقدميها أنِت الي حبيبك يسوع لينظر الي بعين الرأفـة ولتكن .السماوّية

 مشيئته.  آمين

 
أصبحت فيما بعد مؤسسة رهبنة  (كالرا هي فتاة إيطالية جميلة تنحدر ألسرة شريفة األصل )أسر النبالء و األمراء

وحانيات و و هي رهبنة على نفس ر  -كالريس نسبة لكالرا باإليطاليةأو كلير بالفرنسية  – )الكالريس الفقيرات(
إسلوب رهبنة الفرنسيسكانللرجال. كانت تستمع بإنتظام لِعظات القديس الفرنسيس األسيزي مؤسس رهبنة 

س ا حدثللقديإخوة يسوع األصاغر( و شعرت وقتها برغبة عميقة و عطش ال ُيروى للتكريس كم) الفرنسيسكان
فرنسيس قبلها على طريق التواضع و الفقر خلف يسوع ، صارحت عائلتها برغبتها فيالتكريس التي تعارضت مع 
رغبة العائلة في تزويجها ألحد النبالء. فتركت منزلها وأقامت في كنيسة خارج اسيزي و هناك وهبت ذاتها للخدمة 

شن ا و أعطاها القديس فرنسيس زّي الرهبنة الُبّنّي اللون الخو التكريس الرهباني بعدها وهناك قامت بقّص شعره
وكذلك الزّنار )الحبل( الذي يتم ربطه على الَخصر داللة رمز للبتولية الذي يشبه الزّيالرهباني الفرنسيسكاني 

التي  – سللرجال. و قتها حاولت عائلتها إستعادتها للمنزل فرفضت. بعدهابفترة غير كبيرة لحقت بها شقيقتها أجني
في الرهبنة ثمإنضمت لهما فتيات أخريات من طبقات إجتماعية مختلفة تجمعهن الرغبة  –صارت قديسة أيضًا 

في حياة التكريس والمشاركة في الرهبانية الوليدة )الكالريس( الموازية لرهبنة الفرنسيسكان للرجال. ومن ثم أخذنا 
لة ت و ال يتقاضين مال عنأي عمل و يعيشن فترات صمت طويالكثير عن الرهبنة الفرنسيسكانية حيث ُكن حافيا

هي معظم وقتهن و كذلك أخذن عن معظم الرهبانيات الشئالمشترك حيث ال يأكلن اللحم رمزًا للفقر الدائم و 
هزيمة شهوة الطعام.ا و مما ُيروى عنها أن صلواتها كانت ُمستجابة لدى اهلل فعندما هاجمت قوات من الجيشمدينة 

ي و إختارت إقتحام الدير أواًل ، وقتها كانت القديسة كالرا مريضة و طلبتالحماية من الرب فأشار عليها بأن أسيز 
تحمل المناولة المقدسة من بيت القربان و تسير بهاإلى مكان منظور لقوات الجيش عند أعتاب الدير ، لم تفهم 

ب شديد على القوات دون أن يدرك أحد ما سبب القديسة كالرا ما الغرض منذلك لكنه أطاعت فحدث أن وقع ُرع
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الُرعب الالقوات و ال القديسة كالرا لكن يقال أن وهج قد إنبعث من المناولة و أّدىلهروبهم.ا عانت القديسة كالرا 
من آالم شديدة لسنين طويلة لكنها لم تشكو من آالمها قط بلكانت تقول أنها تستطيع اإلحتمال في إسم يسوع و 

عه في آالمه عالمة بأن أيممارسة للخدمة و الفقر و التعُفف ال توازي حّب اهلل الذي تجسَّد و عاش مشاركة م
أغسطس من  88الفقر والطاعة و العفة و تفانى في الحب لدرجة الفداء على الصليب.. ُتعيِّد لها الكنيسة يوم 

 كل عام.. بركة صالتها و شهادة حياتها تكون معنا. آمين.ا
 

قديس ماكسيمالن كولبتساعية ال  
اغسطس 2:  

Novena to  
Saint Maximilian Kolbe 

 

نفسه عن أحبائه، فبشفاعة القديس أيها الرب يسوع المسيح يامن قلت طوبى للرجل الذي يضع 
ماكسيمالن كولب الذى كانت حياته موضحة لهذا الحب، فنتوسل اليك ان تمنحناهذه الطلبـة 

 )اذكر الطلبة...(. 
نشر اكرام القديسة مريم في  ، قدلحركة المريمية التي أسسها القديس ماكسيمالنمن خالل ا

أنحاء العالم، ولقد اعطى حياته للغريب وأحب الذين اضطهدوه معطيا لنا مثاًل في الحب الغير 
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اناني لكل البشر، هذا الحب الذي هو من وحي اكرامه لمريم العذراء. امنحنا أيها الرب يسوع ان 
حتى نحب ونخدم سلطانتنا ملكة السماء ونخدم اخينا أيضا ذواتنا بدون تحفظ نعطي نحن 

.االنسان بتمثلنا بتواضع خدمة القديس ماكسيمالن  
أّيها الّرّب الّرؤوف الحكيم، يا من مألت القّديس مكسميليان مريم، المضطرم حّبًا للبتول الّطاهرة، 

إكرامًا  منَّ علينا بأن نجاهد في خدمة اآلخرين غيرةً على خالص الّنفوس ومحّبًة للقريب، بشفاعته
 آمين. .لمجدك العظيم، فنحيا حّتى الموت على صورة المسيح ابنك رّبنا

 مرات( 4السالم المالئكي ) -
 المجد  -

 (8548-8154القديس َمْكِسميلياْن مريم كولِبه، الكاهن والشهيد)
 بالعذراء. فانشأ "جيش مريم الطاهرة". وبالكلمة ُولَد في بولندا .ودخل الرهبنية الفرنسيسية. كان مشغوفا

والمطبوعات قام برسالة جبارة في اوروربا واسيا. وعندما اقتادوه الى معسكر االعتقال في "َأوشفيتش" إّبان 
الحرب العالمية الثانية، قّدم حياته بدل حياة رجل آخر، رب اسرة، كان معتقال معه. ومات جوعا وسط آالم 

 ."غسطس. ودعاه البابا يوحنا بولس الثاني "شفيع عصرنا العسيرا 84مرعبة في 
 

 42تساعية القديسة مونيكا
اغسطس 23  

Saint Monica Novena Prayers 

                                                 
42331 - 387). 

 القديس من "باتريسيوس" وُرزَقت أبناًء منهم تزوجت.في شمالي إفريقيا من عائلة مسيحية في تاغاستا ولدت 
 قال لها .د شروده عنهابع ،إلى حياة اإليمان والصالح ،بفضل دموعها وصلواتها ،اهتدى لذيا ، سو غسطينأ
الدموع لن يحتويه  ابن هذه":وتصعد الصلوات من أجل اهتداء ابنها ،سقف المدينة وهي تذرف الدموعأ

  .هبة الرجوع إلى بالدها معهأ وهي على ،بعد عماد ابنها ا،ميناء روم ،وستياأ الهالك". ماتت في
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الحزينة على ابنها الضال وايمانك بالصالة ايتها القديسة مونيكا يا من كنت يوما ما األم 
س بشفاعتك ونعمة اهلل اصبح ابنك القدياعادتك انت وابنك الي اهلل واصبحتما معًا الي األبد. 

. نرجوِك ان ترفعي طلبتنا هذه الي اهلل بنفس اغسطينوس من اعظم قديسي الكنيسة جمعاء
اإلصرار والتوسالت التي كنِت تقدمينها من قبل من اجل ابنك )اذكر الطلب..,( فقدميها امام 

نك ي اهلل من خالل االمك واحزاعرش الرحمة. ايته القديسة مونيكا، لقد قدمت نفسك بكليتك ال
واطلبي ان أكون على مثال  ،فصلي من اجلي كي انال ايمانك العميق في صالح اهلل ورحمته
 ابنك اكره الخطيئة وانال اكليل القديسين في مجد اهلل تعالى. 

، سو تّلقيت بالقبول رحمًة دموع القّديسة مونيكا على ابنها أغسطين الّلهم، معّزي الحزانى،يا من
 آمين. .هبلنا بحقِّ األّم، أن نبكي خطايانا، وأن ننال من لُدنك نعمة الغفران. بربنا

 
--------------------------- 

 تساعية للقديس أوغسطينوس )722-273م(43 
                                                 
43354 - 430). 

هم آباء الكنيسة ومعلِّميها. ابن ألب وثني وألم م. أحد أ494نوفمبر  84فيلسوف وقديس ولد في 
أعظم عقل ظهر في تاريخ المسيحية. ولد في إفريقيا. وكان فيشبابه طائشًا، فكرًا وخلقًا، حتى  مسيحية. 

اهتدى إلى اإليمان، بفضل صلوات والدته مونيكاودموعها. وقبل العماد في ميالنو، على يد القديس 
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أغسطس  22  

 

 يا قديس اغسطينوس، يا من كانت من اقولك المشهورة:" ان قلوبنا قد ُصنعت من اجلك ايها 
 قر حتى تستقر فيك"،فساعدني في بحثي عن اهلل بشفاعتك من اجلي حتى الرب ولن تست

يمنحني اهلل الحكمة ان اعرف ما هو الغرض ومشيئته من حياتي، صلي من اجلي حتى اتبارك 
بان اتبع مشيئته تعالى ولو حتى في أوقات ال يمكنني فهمها. اسأل الهنا ان يقودني ان اعرف 

حتى اساهم ذات يوم في اثراء ملكوته. تشفع لدي الرب الهنا  قدر وقيمة وعظمة حبه في حياتي
ة كون شاكرا للرب ولك طيلأوس ،ومخلصنا ان يخفف مصاعبي ويهبني طلبتي هذه )اذكرها(

 آمين.حياتي. 
 :صلوات يومية
يا قديس اغسطينوس المحبوب ان العجائب التي صنعتها لمجد اهلل قد جعل الناس : اليوم األول

لحاجاتهم الملحة، فاصغي الى صراخي حيث اردد اسمك واطلب من اهلل ليزيد  يطلبون شفاعتك

                                                 

، وكانعماده من أعظم أحداث تاريخ الكنيسة. وعاد إلى وطنه وتصّوف. 418امبروسيوس اسقفها في فصح 
ومن  .ثم أصبح اسقف هيبونألربعة وثالثين عاماً. وكان بسيرته قدوة رائعة للمؤمنين. عّلم كثيرًا. وكتب كثيراً 

لبدع الكثيرة. ا كتبه "االعترافات". وهي سيرة حياته، وكتاب "مدينة اهلل". وهو عمدة اإليمانالكاثوليكي في وجه
 ."ومن أجمل ما قال: "خلقتنا لك, يا اهلل وقلبنامقيم على القلق, حتى يستريح فيك
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 يا قديس اغسطينوس صلي. ابانا والسالم والمجد ايماني وساعدني في الشدة الحالية )اذكرها(.
 من اجلنا.      

، قد انتشلت من حياة اإلستهتار الي حياة المجد يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم الثاني
لتصبح محاميا ومدافعا قويا عن االيمان صلي الجلي االن وال  ات والدتك القديسة مونيكابصلو 

تتجاهل طلبتي حتى اتبارك انا أيضا بنعمة من اهلل وارشاده بواسطة صلوات التساعية هذه واحيا 
  ا.     يا قديس اغسطينوس صلي من اجلن.ابانا والسالم والمجدحسب مشيئته تعالى )اذكر الطلبة(. 

لقد اشتهرت في المسيحية بطيبة قلبك ومحبتك  يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم الثالث
وقوة شفاعتك وها انا آت اليك بكل جرأة ألسألك ان تساعدني بالصالة معي الى اهلل لكي يهبني 

يا قديس اغسطينوس صلي من .ابانا والسالم والمجدكل المعونة الالزمة لحالتي )اذكر الطلبة(. 
 لنا.      اج

بواسطتك اظهر اهلل قوته على األرض واعانك على  يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم الرابع
التنبؤ وصنع المعجزات لتساعد الفقراء الذين احببتهم فانظر لي وساعدني سائال اهلل الحق وحده 

بانا ا ا(.وان يمنحني هذه الطلبة )اذكرهالذي له كله الحب والتسبيح والخدمة خالل حياتنا 
 يا قديس اغسطينوس صلي من اجلنا.      . والسالم والمجد
وخادم اهلل األمين والمعلم والمبشر باالنجيل،  يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم الخامس

اظهر لي الرحمة التي اشتهرت بها وتعال وساعدني في وقت الضيقة هذه وانصت الى صراخي 
 والمجد ابانا والسالم ني باستجابته لطلبي هذه )اذكرها(.واسال ربنا يسوع المسيح ان يبارك

 يا قديس اغسطينوس صلي من اجلنا.      
لقد انقذت عندما لبيت لدعوة اهلل وتغيرت  يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم السادس

ومنحك قوة صنع المعجزات باسمه القدوس فاطلب من الرب القدير ان يحل مشكلتي بطريقة 
يا قديس اغسطينوس صلي من . ابانا والسالم والمجد امنحني طلبتي هذه )اذكرها(.عجائبية و 

 اجلنا.      
بمحبتك وحكمتك ونعمتك لم ترد كل من التجأ  يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم السابع

ي الي قوة شفاعتك فاحصل لاليك خائبا في هذا الوقت المليئ بالقلق واالضطراب انا التجئ 
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يا قديس اغسطينوس صلي من . ابانا والسالم والمجد ة هذه الطلبة الخاصة )اذكرها(.على النعم
 اجلنا.      
لقد وكل اهلل اليك ان تعين الناس في حاجاتهم  يا قديس اغسطينوس المحبوب: اليوم الثامن

ا هفتشفع من اجلي واصنع معي اعجوبة بقوة اهلل بان يمنحني الطلبة التي انا في اشد الحاجة الي
 يا قديس اغسطينوس صلي من اجلنا.      . ابانا والسالم والمجداآلن)اذكرها(.
: يا قديس اغسطينوس لقد تغلبت على الكثير من العقبات وحفظت االيمان حتى اليوم التاسع

أصبحت من اعظم قديسي الكنيسة فساعدني ان اتمم مشيئة اهلل في حياتي وبحكمتك ومحبتك 
اتي وامنحني ، فتّدخل في حاجكته وقوته وحكمته وانا اسّلم ذاتي الي اهللصلي ان يمنحني اهلل بر 

 طلبتي هذه )اذكرها(. ابانا والسالم والمجد. يا قديس اغسطينوس صلي من اجلنا. 
                                ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر سبتمبر
 44تساعية القديسة تقال

 سبتمبر 42

                                                 
 http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/3806منقول  44

 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/3806
http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/3806
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 ت الـتـســـاعـيـة لـكـل يـوم صـلـوا

اللهم، لتكن عظام القديسة تقال التي حملت صليبها بفرح، حيث هي االن تتنعم معك في 
 الفردوس، 

فماتت عن العالم لتتمتع في الحياة الخالدة، فاجعلنا ربي بشفاعة القديسة تقال ان نكون 
زامنا المسيحي وخاصة في محصنين ضد هجمات الشر وجاحدي االيمان، وان نسعى دائما بالت

 المشاركة في الذبيحة االلهية. آمين. 
 )ثالث مرات ابانا والسالم والمجد( 

 صـالة1 

الـلـهـم ، يـا من انزلت الندى على الفتيان في اتون نار، وخلصت دانيال من جب االسود، 
ءات اخلصنا ربي بشفاعة القديسة تقال، من كل الصعاب التي تحيط بنا، وال سيما االغر 

اليومية، وان نتكل على الهامات الروح، تاركين الخطيئة واسبابها، لكي نشهد بحياتنا اليومية 
بتوبة صادقة واعتراف جدي امام كاهن المسيح الذي يمثلك، لنكون شهود حق وامناء بشفاعة 

 والدة االله والقديسة تقال لنمجدك الى االبد آمين. 
 )ثالث مرات ابانا والسالم والمجد(

 سبتمبر( 27تساعية للقديس منصور دي بول )

45NOVENA TO ST VINCENT DE PAUL 
                                                 
45http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p00122.htm 

 

http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p00122.htm
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يا قديس منصور دي بول المجيد، ان ذكر اسمك يذكرنا بفضائلك عن الرحمة وبذل الذات  
والمحبة، ويذكرنا أيضا بالعديد من المؤسسات والرهبانيات التي أنشأتها والتي تعمل في اعمال 

غاثة. ان الكنيسة تتذكر بكل الشكر جهودك نحو تشجيع الشباب لإلنخراط الرحمة والمعونة واإل
في سلك الرهبنة والكهنوت وتقديم أعمال الرحمة وخاصة للفقراء روحيا او ماديًا. امنحنا يارب 

النعمة التي وهبتها لخادمك األمين القديس منصور دي بول لنقهر اغراءات األشياء المادية عند 
ونعهد اليك يا هلل بشفاعة قديسك المجيد بطلبتنا هذه )اذكر الطلبة..(  الفقير تقديم خدمتنا نحو

 .  آمينولمجد اسمك الي ابد األبدين
 سبتمبر(  :8أيام قبل عيد القديس في  1ابانا والسالم والمجد )كرر هذه الصالة لمدة 
أمه قد ربته تربية من أبوين فاضلين. كانت  5125ولد منصور دي بول في قرية صغيرة بفرنسا سنة 

مسيحية . كان أهله يعملون في زراعة األرض ويرسلونه مرارًا يحرس الماشية. منذ صغره كان منصور 
 يجد نفسه سعيدا بإسعاد الفقراء والمحتاجين فكان دوما يساعدهم ويحسن اليهم.

ان يحل حيثما كفانتظم في سلك الرهبنة وارتقى الى درجة الكهنوت ثم سافر الى بالد عديدة بعيدة، و 
أظهر ان أروع ما في نعمة الحياة هي القدرة على مصارعة االلم والصبر النابع من االيمان. عاد 
منصور الى فرنسا وتوجه الى باريس حيث كرس كل شيء في سبيل عمل الخير والمحبة فشّيد 

http://www.marmansour.org/MarMansour.asp
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هملين ؤساء المالمستشفيات للمرضى وفتح المالجئ للعجزة، وأخذ يجمع من شوارع باريس االطفال الب
 ويعتنى بتربيتهم اعتناء األم الحنون.

كان منصور ينطلق كلما سنحت له فرصة ليعود الضعفاء في محالتهم ويعزيهم و يخفف من االمهم. 
كان يزور المساجين في سجونهم ويتحدث إليهم ويرشدهم الى طريق المستقيم. كان منصور يعتني أيضا 

 رهبنة " االباء اللعازاريين" ورهبنة "راهبات المحبة" الشهيرات مالئكة بتقديس االكليروس ومساعدته. فأنشأ
الرحمة الحقيقيات اللواتي قد انتشرن في أنحاء العالم ُيدرن المستشفيات والمياتم ومالجيء العجزة وغيرها 

انتقل مار  5663سنة سبتمبر بايمان وتضحية.وفي مدينة باريس وفي اليوم السابع والعشرين من 
 ر الى جوار ربه في عالم الخلود.منصو 

اذا تركتم الصالة لتكونوا إلى جانب الفقير فاعلموا أن عملكم هذا هو بمثابة قرض ُتعُطونه هلل المحبُة 
ه الكل. وبما أنها السيدُة األولى فهي التي تأمُر بما يجب أن ُيعَمل.  ليها يجب أن ُيوجَّ فوق كلِّ القوانين، وا 

مشاعٍر متجددة، ولنبحث عن المتروكين وعن أشدِّهم فقرًا، فهم أسياُدنا وشفاؤنا وهم لنخدم الفقراء بنفٍس وب
 هبُة اهلل لنا. من كتابات القديس منصور دي بول الكاهن

                                         -------------------------- 

 تساعية لرئيس المالئكة ميخائيل
 سبتمبر 29

 
 لى معونتي ،اللهّم إصِغ إ -
 يا رّب أسرع إلى إغاثتي. -

 المجد لآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد. آمين.
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ميخائيل، باإلتحاد مع الساروفيم، نسألك أن ُتضرم في رئيس المالئكة أيها القديس  (1 
 مقلوبنا محبة اهلل، وأن تمنحنا أن نحتقر ونكره ملّذات العالم الباطلة. آمين. )أبانا ، السال

 والمجد( .
يا زعيم أورشليم السماوية باإلتحاد مع الكاروبيم نتوّسل إليك باتضاع، أن تفتقدنا  (2 

خصوصًا عندما تهاجمنا وساوس العدو الجهنّمي فننتصر عليه ونقّدم ذاتنا ذبيحة للرب. 
 آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( .

ب منك بحرارة أال تسمح ألرواح يا بطل الفردوس المجيد، باإلتحاد مع العروش، نطل(9 
 الجحيم الشريرة أن تقهرنا نحن المتعّبدين لك. آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( 

يا خادم اهلل األمين باإلتحاد مع السيادات ننحني أمامك طالبين منك، أن تدافع عن (4 
الم أبانا ، السالمسيحيين في الشدائد واألخطار، وأن تمنح حكامنا الحكمة واليقظة. آمين. )

 ، والمجد( .
يا مار ميخائيل رئيس المالئكة، باإلتحاد مع القّوات، نرجوك أن تنقذ عبيدك من أيدي  (5 

أعدائهم ومن شهود الزور واأللسنة الخبيثة واإلنشقاقات، وأن تنّجي مدينتنا ووطننا من الجوع 
. . )أبانا ، السالم ، واألمراض والحروب ومن كل شّر يثيره عدّو النفوس ليؤذينا. آمين

 والمجد(
يا رئيس الجنود السماويين، باإلتحاد مع الرئاسات نسألك أن َتُسّد حاجاتنا وحاجات بلدنا ( 6

مانحًا األرض خصبًا ، والمسؤولين وفاقًا والشعب أمانًا والمسيحيين خاصة خالصًا وسالمًا . 
 آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( .

لمالئكة، باإلتحاد مع السالطين، نسألك أن تنقذنا نحن أبناء رعّيتك وأن يا زعيم رؤساء ا  (7
 تنقذ وطننا من األمراض الجسدية والروحّية . آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( .

يا مار ميخائيل المعّظم باإلتحاد مع طغمة رؤساء ومراتب المالئكة التسع، نتوّسل إليك   (2
عند نزاعنا األخير، حتى إذا ما انتصرنا على الشيطان، أن تفتقدنا وتساعدنا خصوصًا 

 نتمّتع بالعطف اإللهي في السعادة األبدية في السماء. آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( .
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أيها القائد المجيد المدافع عن الكنيسة المجاهدة والظافرة، باإلتحاد مع أجواق المالئكة  (9 
ا نحن المؤمنين وتحفظ عيالنا وكل الذين طلبوا منا أن التسعة، نطلب منك أخيرًا أن تحفظن

نذكرهم، حتى إذا ما عشنا بمعونتك حياة طاهرة، نتمّتع بمشاهدة اهلل بصحبتك وصحبة 
 المالئكة إلى األبد. آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( .

نا ضد ن، دافع عّنا في المعارك، كن عو جند اهللميخائيل، رئيس رئيس المالئكة يا 1 صالة
شّر الشيطان ومكامنه، وليفرض اهلل عليه سلطانه. نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القّوات 
السماوّية، إدفع إلى جهّنم، بقّوة اهلل، الشيطان وسائر األرواح الشريرة التي تجوب العالم 

 إلهالك النفوس. آمين. )أبانا ، السالم ، والمجد( .
أن تساعدني كل أيام حياتي ، لكي ال أُ هيَن أبدا قلب اهلل  أسألكيا رئيس المالئكة ميخائيل، 

الطاهر؛ ال بكالميوال بأفعالي وال بأفكاري . دافع عني في حياتي ضد تجارب الشيطان، 
وخصوصا بالنسبةلأليمان والطهارة وفي ساعة موتي اعطي نفسي السالم وأدخلها إلى 

 . الموطن السماوي آمين
  . ئيل صلي ألجلنا ، ألجل الكنيسة وألجل السالمميخارئيس المالئكة يا   -

 ميخائيل بنورك نوِّرنارئيس المالئكة يا  -

 . ميخائيل بجناحيك إحمنارئيس المالئكة يا  -

  . ميخائيل بسيفك دافع عنارئيس المالئكة يا 

  . ميخائيل نريد إنتصاركِ رئيس المالئكة يا 

 . آ مين  . في الدينونة المرعبةإحمنا في المعركة كي ال نهلك يا رئيس المالئكة 

صالة للعذراء: ايتها المعظمة مريم العذراء، سلطانة السماوات وسيدة المالئكة، أنت يا من 
نلت من اهلل قدرة لسحق رأس الشيطان، نتوسل إليك بخضوع أن ترسلي الجنود السماوية إلى 

ومكان  يسحقوهم في كل زمانالعالم، لكي يطاردوا تحت أمرتك وبقدرتك وبقوة اهلل األبالسة، و 
 ويقمعوا وقاحتهم ويعيدوهم إلى أسفل الجحيم. آمين.
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كلمة "ميخائيل" كلمة عبرية معناها "من مثل اهلل؟"، وهي مكونة من مقطعين: األول: ميخا = قوة، الثاني: 
= اهلل، فيكون المعنى العام للكلمة قوة اهلل، أو من مثل اهلل )في القوة(. وهي أسم يدل على ما أعطاه  ئيل

 انيالدالسابق ذكرهم، ففي  رؤساء المالئكة السبعةاهلل من قوة ومقدرة وسمو وقداسة.هو األول أيًضا في 
يقول عن نفسه بأنه "رئيس جند  سفر يشوعوفي  (.84:81ن الرؤساء األولين" )دايلقب بأنه "واحد م

( ولقبه يهوذا الرسول بأنه 8:82يدعى بأنه "الرئيس العظيم" )دا سفر دانيال(. وفي 9:84الرب" )يش
أو الشيطان والذي يضل  إبليسالمسمى  الحية القديمة(.وهو الذي طرح التنين 5المالئكة" )يهوذا "رئيس 

أن رئيس  التقليد المسيحي(.وفي 5 -8:82المسكونة كلها. طرح إلى األرض وطرحت مالئكته معه" )رؤ
المالئكة ميخائيل هو مالك القيامة العامة الذي يبوِّق بالبوق ليدعو أجساد الراقدين إلى القيامة:"أَلنَّ الرَّّب 

الة بولس الرسول األولى إلى رسْوَف يَْنِزُل ِمَن السَّمَاِء" )نَْفسَهُ ِبهُتَاٍف، ِبَصْوِت رَِئيِس َمالَِئَكٍة وَبُوِق اهلِل، سَ 
 (86: 4أهل تسالونيكي 

                               -------------------- 

 تساعية رئيس المالئكة جبرائيل

 ابريل( 8)يحتفل به في بعض البلدان يوم  سبتمبر 21

 
ايها الرب، اله خالصي، اال أرسل مالكك جبرائيل إلّي ،حيثما أكون، ليدركني فيبشرني 

 بخالصك.
ليأت مالكك جبرائيل إلّي، وليبشرني بالسالم الذي من قبلك، يا رب السالم،فأصير بدوري حامل 

 لرب الهي،أنك دوما معي، وأني ممتلئ نعمة من لدنك.سالم. وليذكرني مالكك جبرائيل، أيها ا

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_491.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__28-Cheifs.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__28-Cheifs.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_05.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/06-Joshua/00-ArabicBible-Old-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Joshua-Yashoue-index.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/06-Joshua/00-ArabicBible-Old-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Joshua-Yashoue-index.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/32-Daniel/00-ArabicBible-Old-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Daniel-Danyal-index.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/32-Daniel/00-ArabicBible-Old-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Daniel-Danyal-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/H_258.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/H_258.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_046.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_046.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-Mokaran-1/Comparative-Theology-00-index-03-Tradition.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/31-Lahout-Mokaran-1/Comparative-Theology-00-index-03-Tradition.html
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=62&chapter=4
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=62&chapter=4
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 بروحك الصالح المحيي. به أسلك اللهم، أشكرك، ألنك منحتني حظوة في عينيك، إذ تؤدبني،
 في مخافتك، وبه أعمل أعمال بّرك،وبه أمجد اسمك القدوس.

ا لك، مقدسرباه، إّن جّل رجائي هو أن تحل روحك القدوس دوما علّي،وتظللني بقدرتك، فأكون 
 وأدعى ابنك.

يا اهلل، إني أعترف بعظمتك التي ال حّد لها، وأمجد قدرتك،إذ ما من أمر مستحيل على محبتك 
 المخّلصة.

 أيها الرب، أسألك أن تقبلني كخادم أمامك، فمرني بأحكام بّرك،وليكن ليدوما بحسب قولك.
لهي، ليدم مجدك، وليتعال اسمك، يا مخلصي الصالح،م  ن اآلن والى األبد. آمينيا ملكي وا 

 
غبريئيل ومنها جاءت الكلمة غبلاير( بالبشارة، لذلك فهو  بالقبطيةاشتهر رئيس المالئكة جبرائيل )ينطق 

العهدين القديم الك المبشر ألنه اختص بإبالغ أخبار سارة إلى أشخاص كثيرين في يلقب دائًما بالم
فيقول  الرؤيا التي رآها لدانيال النبي.وكلمة جبرائيل معناها "جبروت اهلل".أرسله الرب لكي يفسر والجديد

ذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في االبتداء... لمسني عند وقت  دانيال "وأنا متكلم بعد بالصالة وا 
وهو (.22، 2:11إني خرجت اآلن ألعلمك الفهم" )دا  دنيالتقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال1 يا 

1 "فأجاب المالك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام اهلل، يوحنا المعمدانبوالدة  زكريا الكاهنبشر الذي 
1"فدخل إليها راء مريم بميالد المسيحبشر العذ(. وهو الذي 23، :11:بشرك بهذا" )لو وأرسلت ألكلمك وأ

(. ويقول بعض :281المالك وقال سالم لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء..." )لو
د . وهو ايضا بشرالرعاة بميالللعذراء البتول مريمكان المالك الحارس أن المالك جبرائيل  اآلباء القديسين

 تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في المسيح1"فقال لهم المالك ال
 (312:مخلص هو المسيح الرب" )لو مدينة داود

http://st-takla.org/Learn_Languages/01_Learn_Coptic-ta3leem-2ebty/Learn-Coptic_00-index_El-Fehres.html
http://st-takla.org/Learn_Languages/01_Learn_Coptic-ta3leem-2ebty/Learn-Coptic_00-index_El-Fehres.html
http://st-takla.org/Holy-Bible_.html
http://st-takla.org/Holy-Bible_.html
http://st-takla.org/Holy-Bible_.html
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http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_05.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_05.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/08_D/d_05.html
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http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/11_Z/Z_39.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_291.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_291.html
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/07-Jesus-Mastery-Feast__Anba-Benyameen/Rites-of-Coptic-Small-n-Big-Mastery-Feasts_006-Annunciation-of-the-Angel.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Saint-Hagiography-Kediseen-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/41-Al-Sayeda-Al-3athra2/The-Holy-Virgin-St-Mary__00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/41-Al-Sayeda-Al-3athra2/The-Holy-Virgin-St-Mary__00-index.html
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 شهر  اكتوبر

 اعية للقديسة تريزيا الطفل يسوع""تس
 )اول أكتوبر(

 "صلوات وجيزة من تأليف القديسة"
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أيها اآلب األزلى، ان إبنك الوحيد والحلو يسوع هو  أن كل ما تسألون أبى بإسمى يعطيكم إياه.
لى إلنك أعطيتنى إياه، لذا فإنى أقدم لك كنوز اإلستحقاقات الغير المتناهية التى لطفوليته 

ية متوسلة إليك بإسمه أن تدعو إلى األفراح السماوية جمعا ال عداد له من األطفال اإلله
 الصغار، يتبعون هذا الحمل اإللهى إلى األبد.

يايسوع الطفل الصغير وكنزى الوحيد، إنى أسلم ذاتى إلى مشيئتك اإللهية : "صالة للطفل يسوع"
لية و نفسى نعمك وفضائلك الطف يولست أرغب فى فرح آخر سوى ما يجعلك باسمًا. أطبع ف

حتى إذا ما وافى يوم ميالدى فى السماء، يعرف المالئكة والقديسون إنى عروسك الصغيرة 
 . )تريزيا الطفل يسوع(

يا وجه يسوع المعبود، ذا الجمال الفريد الذى افتتن به قلبى، تنازل  1"صالة للوجه األقدس"
إلى نفس عروسك الصغيرة البد أن ترى واطبع فى نفسى رسمك اإللهى حتى إذا ما نظرت 

ذاتك فيها يا يسوع حبيبى إنى فى هذه الدنيا أقبل الحرمان من مشاهدة عذوبة أنظارك بل ومن 
الشعور بقبلة فمك التى ال توصف عذوبتها، كل ذلك حبا بك ولكن أستعطفك بأن تشعلنى بنار 

معنا شكوى حبك من فمك حبك كى تفنينى سريعًا وتجعلنى عما قليل مائلة أمامك. قد س
يبك هو عطش الحب فأننا نرغب أن يكون فينا حب ذالمعبود، وبما أننا نعلم أن العطش الذى ي

غير متناه لكى يروى ظمأك هذا يا عريس نفسنا المحبوب. لو كان لنا محبة القلوب بأثرها، 
داء لكيما سل وشهلكانت لنا منك لترتوى بها، أعطنا أنفسًا يارب، أعطنا أنفسًا وخاصة أنفس ر 

نضرم بحبك بواسطتها جماعة الخطاة المساكين، يا وجه يسوع المحبوب أننا نرقب بزوغ اليوم 
 األبدى الذى فيه نشاهد مجدك الغير المتناهى آمين.

                        ---------------------- 
 تساعية القديسة تيريزيا الطفل يسوع
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 أيام متتالية أمام أيقونة القديسة تيريزيا الطفل يسوع تتلى هذه الصالة خالل تسعة 

عزيزتي تيريزيا الطفل يسوع الصغيرة، القديسة الكبيرة بحبك الصادق هلل، جئت أعهد إليك 
 برغبتي الصادقة، وألتمس شفاعتك المجدية لدى اهلل لنيل النعمة التالية: "... " 

 ن تقضي سماءك في عمل الخير على ُقبيل وفاِتِك، التمسِت من عروسك اإللهي نعمة أ
األرض، وتنبأِت بأنِك ستنشرين علينا، نحن الصغار، مطر ورود من الخيرات، وقد استجاب 

 المولى رغبتك، بشهادة اآلالف من الحجاج في بلدة ليزيو وفي العالم كله. 
 لتمس أ وبهذه الثقة الوطيدة، بأنك ال ترفضين ملَتَمس الصغار، والحزانى الملتاعين، جئتُ 

 شفاعتك، لدى عروسك المصلوب، والممجد الذي ُينصت بكل إصغاء إلى طلباتك، ويتسارع إلى 
 استجابتها، كما يستجيب ألمه العذراء، ألنك لم ترفضي له طلبًا مدى حياتك على األرض. 

أ جفيا تريزيا الصغيرة، ضحية الحب اإللهي، وشفيعة الرساالت، مثال األنفس الواثقة البسيطة، أل
إليك، كإلى أخت كبيرة، مقتدرة وُمِحبَّة، التمسي لي هذه النعمة التي أرغبها، إذا كانت في ذلك 

إرادة اهلل. تباركِت، أيتها القديسة تريزيا، ألجل الخير العميم الذي أجزلته علينا، وال تزالين 
تجعلينا نلمس  ألنكتغدقينه علينا إلى منتهى الدهر. تقبلي آيات امتناننا العميق وشكرنا الحميم 

 .محبة اهلل وحنانه ورحمته. آمين
                                  ------------ 

 46ا الطفل يسوعتساعية أخرى للقديسة تريز 
                                                 
 http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1875 منقول 46
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 صالة تتلى كل يوم 
هلم ايها الروح القدس، وأمأل قلوب مؤمنيك، وأضرم فيها نار محبتك.أرسل روحك، يا رب، 

 فيخلق.ويتجدد وجه االرض. 
ايها االله الذي، بتنوير الروح القدس، قد انرت قلوب المؤمنين، أنرنا لنفهم بذلك الروح  1لنصلي

 فهماً  مستقيماً ، ونبتهج بتعزيته الى آبد اآلبدين. آمين. 
 : فعل االيمان والرجاء والمحبة

لمني ع ايها الرب االله، اني أؤمن بك: قّوي ايماني. كل رجائي اضعه فيك: ثبته انت. وأحبك:
 أن أحبك أكثر يوماً  بعد يوم. 

 فعل الندامة
يا ربي والهي، أنا نادم، من كل قلبي، على جميع خطاياي، الني بالخطيئة خسرت نفسي 

والخيرات االبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وباالكثر انا نادم، الني أغظتك وأهنتك، أنت 
السبب، ابغض الخطيئة فوق كل شر. وأريد  يا ربي والهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا

بنعمتك ان اموت، قبل أن اغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي، 
  (أبانا والسالم والمجد.)بقدر استطاعتي، عن الخطايا التي فعلتها. آمين. 

 السماء. نتوسليا إلهي، انت قلت: إن لم تعودوا كاالطفال لن تدخلوا ملكوت  1صالة الختام
اليك وهبنا ان نسير، باتضاع وبساطة قلب، على خطى العذراء القديسة تريزيا الطفل يسوع 

 المباركة. لنحظى بمكافأة أبدية آمين. 
 

  تساعية الوردة الصغيرة
 1اليوم االول

. قايتها القديسة تريزيا، وردة يسوع ومريم المتميزة الصغيرة، أتقدم منك بثقة بنوية واتضاع عمي
أطرح أمامك امنياتي، واتوسل منك وبشفاعتك تحقيقها لي. الم تعدي في تمضية الوقت في 

 السماء بعمل الخير على االرض؟ امنحيني وبحسب وعدك الغاية التي أطلبها منك. 
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تشفعي بنا طوال ايام حياتنا، وخاصة في خالل هذه التساعية، لنحصل بشفاعتك من اهلل : صالة
 نحتاجها. آمين  على كل النعم التي

 : الثقة باهلل  فكرة اليوم
 ال يمكننا ان نحصل على ما يكفي من الثقة باهلل القوي الرحيم ونحصل منه قدر ما نأمل.

اذا كنت ال شيء هل تنسى ان المسيح هو كل شيء؟ عليك ان تذيب عدمك في ال نهايته 
 الهي، انت قلت... يا . وفّكر في محبته وحسب. ابانا والسالم والمجد.صالة الختام

 :اليوم الثاني
ايتها القديسة الصغيرة، اآلن وقد شاهدت يسوع المصلوب في السماء، وهو ما يزال يحمل 
جراحاته التي تسببت بها الخطيئة. أصبحت تعرفين بوضوح أكبر قيمة االرواح، وثمن الدم 

 اجلهم، أحصلي لي علىالغالي الذي سفكه النقاذها. ألنني أحد االوالد الذين مات المسيح من 
 كل النعم التي أحتاجها الستفيد من هذا الدم الغالي. استخدمي قوتك لدى اهلل وصلي الجلي. 

 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا.... : صالة
 : الخطيئة فكرة اليوم

النعمة الوحيدة التي أطلبها، يا يسوع، هي عدم السماح لي باهانتك.بالحب وليس بالخوف، 
ايا.نعم، حتى لو كان ضميري مثقالً  بكل الخطايا، يجب اال أفقد طح اقتراف أقل الختتفادى الرو 

ثقتي، قلبي ينفطر باألسى، على أن أرمي بنفسي بين يدي مخلصي.أن تذمر خطاياي يزيدني 
 اتضاعا ويجعلني أخاف من االتكال على قوتي، التي ليست سوى ضعف. 

 لهي، انت قلت.... يا ا. أبانا والسالم والمجد. صالة الختام
 1اليوم الثالث

ايتها الوردة الصغيرة، اجعلي جميع االشياء تقودني الى اهلل والى السماء. عندما أنظر الى 
الشمس، القمر والنجوم والى الفضاء الواسع التي تسبح فيه. او عندما انظر الى ازهار الحقول، 

 يها تكلمني عن حب اهلل وقوته. دعيهاواشجار الغابات والى روائع االرض بالوانها الرائعة، دع
كلها تغني مدائحه في أذني. مثلك دعيني أحبه.أكثر كل يوم في مقابل عطاياه. علميني غالباً  

 ان أنكر ذاتي في تعاملي مع اآلخرين، وان أقدم ليسوع الكثير من التضخيات الصغيرة. 
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 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا... : صالة
 عطايا اهلل : استخدم فكرة اليوم

كم وكم استفدت من جمال الطبيعة، التي منحت لنا بمثل هذه الوفرة. كيف ترفعني اليه هو 
الذي صنع هذه العجائب في ارض المنفى التي ال تدوم اكثر من يوم.ايتها الطبيعة البراقة، اذا 

كون لرة التي المست مريم، ثبت الم أر اهلل فيك، فلن تكوني سوى ضريح كبير.بيدك الصغي
، يا يسوع، يا ملكي الصغير.ال اريد ان تحظى المخلوقات بذرة من و  هبت الحياة، وانت تفكر فيَّ

 حبي بل ارغب في تقديمه باكمله الى يسوع، النه أظهر لي انه وحده السعادة المطلقة. 
 يا الهي، انت قلت... . ابانا والسالم والمجد. صالة الختام

 1اليوم الرابع
لصغيرة، انت التي تحملت بصبر الخيبات التي سمح بها اهلل، مع احتفاظك في يا وردة الكرمل ا

عمق روحك بسالم ال يتغير، النك لم تسع سوى لتنفيذ ارادة اهلل. أطلبي لي التكيف الكامل بهذه 
العبادة في كل تجارب الحياة وخيباتها.اذا كانت الغايات التي أطلبها في هذه التساعية مرضية 

ي عليها. اذا لم تكن، صحيح اني سأشعر بالحزن لهذا الرفض، لكنني ال ارغب هلل، احصلي ل
 .  سوى بتنفيذ ارادة اهلل ، واصلي بالكلمات التي استعملتها انت، لتحقق مشيئتك فيَّ

 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا....: صالة
 : االستسالم هلل فكرة اليوم

 ا الهي، النني اختار كل ما تختاره انت.ال أخشى سوى أمر واحد، التشبث بارادتي، خذها ي
 السعادة الوحيدة هنا في االسفل، هي النضال في سبيل االرتضاء بكل ما يعطينا اياه يسوع.
ال أطلب شيئا بشغف سوى ان يتمم اهلل ارادته في روحي.يا حبيبي، اقدم ذاتي لك، لتمم فيَّ 

 هذا السبيل. ارادتك المقدسة، ولن أسمح ألي مخلوق ان تكون عقبة في 
 يا الهي، انت قلت.... . ابانا والسالم والمجد. صالة الختام

 :اليوم الخامس
يا وردة يسوع الصغيرة، منذ اللحظة االولى في حياتك الدينية، لم تفكري سوى بنكران ذاتك في 

كل االمور، كي تتبعي يسوع بكمال أكبر. ساعديني التحمل بصبر تجارب الحياة اليومية. 
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االستفادة من التجارب، والمعاناة واالذالل التي تعترض طريقي، كي أتعلم معرفة ذاتي علميني 
 أكثر وان أزيد محبتي هلل. 

 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا.... : صالة
 : الصبر في المعاناة فكرة اليوم

ى ر ال أخشى التجارب التي يرسلها يسوع، النه حتى في خضم أكثر المعاناة ضراوة، يمكننا ان ن
ان يده المحبة هي التي تسببت بها.عندما ال نتوقع سوى المعاناة، نتفاجأ بأصغر االفراح، لكن 

المعاناة نفسها تصبح الفرح االكبر عندما نسعى اليها ككنز ثمين. من دون التشبه بهؤالء 
 القديسين الرائعين الذين مارسوا انواع التقشف كافة منذ طفولتهم، كفارتي هي في كسر ارادة

 ذاتي، واالبتعاد عن الحاجات القاسية، والتجرد من انانيتي وعدم التفاخر بهذه االفعال. 
 يا الهي، انت قلت... . صالة الختام. ابانا والسالم والمجد

 1اليوم السادس
ايتها القديسة تريزيا، راعية االرساليات، كوني رسولة عظيمة في انماء العالم كافة حتى نهاية 

لهنا بكلماته..."الحصاد كثير اما الفعلة فقليلون". شغفك باالرواح كبير. احصلي الزمن. ذكّري ا
على شغف مماثل لهؤالء الذين يعملون اليوم من اجل االرواح، وتوسلي الى الرب ليضاعف 

 عددهم، حتى يتعرف الماليين الذين ال يعرفون يسوع عليه ويحبونه ويتبعونه. 
 ا... تشفعي بنا طوال ايام حياتن: صالة

 : الشغف باالرواح فكرة اليوم
لنعمل معاً  من أجل االرواح: لدينا هذا اليوم فقط في هذه الحياة النقاذ االرواح وتقديمها هلل 
كبرهان عن حبنا.اقول ليسوع انني سعيد لعدم قدرتي على الرؤية، بعيني روحي، هذه السماء 

 ؤمنين الفقراء الى االبد.الجميلة التي تنتظرني من اجل ان يجيز فتحها لغير الم
ال يمكنني ان انجز اعماال خارقة، ال يمكنني ان اعظ االنجيل وان اسفك دمي، لكن ما هم؟ 
اخواني يعملون بدالً  عني، وانا الطفل الصغير ابقى قريباً  من العرش الملكي، واقدم محبتي 

عالم بة اهلل في انحاء اللهؤالء الذين حملوا هذه الشعلة.افعالي، ومعاناتي الصغيرة، تنشر مح
 يا الهي، انت قلت... . صالة الختام. كافة. ابانا والسالم والمجد
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 :اليوم السابع
يا شهيدة الحب الصغيرة، اصبحت اليوم تعرفين اكثر ان الحب يعانق المهمات كلها، وان الحب 

االرض  اليه على وحده هو المهم، وهو الذي يوحدنا مع اهلل ويطابق ارادتنا بارادته.كل ما سعيت
هو الحب، وان تحبي يسوع كما لم يحبه احد من قبل. استعملي قوتك في السماء لتجعلينا 

نحبه.عندما نحبه نرغب في ان يحبه االخرون. سنصلي كثيراً  من اجل االرواح. لن نخشى 
. هالموت النه سيوحدنا به الى االبد.امنحينا النعم لنفعل كل شيء من اجل محبة اهلل وارضائ

 دعينا نحبه كثيراً  ليفرح بنا كما فرح بك. 
 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا.. : صالة

 : محبة اهلل فكرة اليوم
سأحب اهلل وحده، ولن اعيش بالء التعلق بالمخلوقات، اآلن وقد أدرك قلبي ماذا يخبئ للذين 

عل ، وفكرة ان اجيحبونه.ما يجذبني الى ملكوت السموات هو دعاء اهلل، وامل محبته كما ارغب
اكبر عدد من االرواح تحبه وتمجده الى االبد.عندما قال المسيح "اعطيني الشرب" كان يرغب 
في نيل محبة مخلوقاته الفقيرة، هو خالق الكل. كان عطشاً  للحب. تذكر ان يسوع الحبيب 
  .موجود في القربان خصيصاً  لك، لك انت وحدك.وتذكر انه يذوب رغبة للملكوث في قلبك

 يا الهي، انت قلت... . ابانا والسالم والمجد. صالة الختام
 :اليوم الثامن

ايتها القديسة تريزيا، مثلك سأموت في يوم ما. أتضرع اليك ان تحصلي لي من اهلل، من خالل 
تذكيرك اياه بموتك الثمين، على ميتة مقدسة على ان تقويني اسرار الكنيسة المقدسة التي عهد 

 المقدسة، وان احترق بالحب من اجله.لتكن آخر كلماتي على االرض " يا الهي، بها الرادة اهلل
 انا احبك" 

 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا..: صالة
 : الموت فكرة اليوم

يخبرنا التعليم الديني، ان الموت ليس سوى انفصال الروح عن الجسد. حسناً ، انني ال اخشى 
الى االبد.يفرحني الموت النني سأتمكن حينها من هذا االنفصال الذي سيوحدني مع اهلل 
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مساعدة االرواح التي احبها اكثر من تمكني من مساعدتها هنا في االسفل.الحياة ليست حزينة 
انها مفرحة جداً . اذا قلت ان هذا المنفى حزين استطيع ان اتفهمك. نحن نخطئ عندما نطلق 

لق سوى على امور السماء. ابانا والسالم اسم حياة على شيء فان. هذا االسم الجميل ال يط
 يا الهي، انت قلت... : والمجد. صالة الختام

 1اليوم التاسع
ايتها القديسة تريزيا، من خالل حبك معاناتك على االرض، فزت بالقوة لدى اهلل، هذه القوة التي 

لى هذا صى عتتمتعين فيها اليوم في السماء. ومنذ ان بدأت حياتك هناك، امطرت نعماً  ال تح
العالم الفقير. كنت اداة استخدمها عروسك السماوي الجتراح عجائب ال تحصى. اتوسل اليك 

 ان تتذكري طلباتي كلها. علي انا ايضاً  ان اعاني الحب اهلل اكثر واتبع يسوع.
انت رسولة الحب الصغيرة. اجعليني احب يسوع اكثر واكثر واحب اآلخرين من اجله أشكر من 

 لثالوث االقدس على النعم الرائعة التي وهبك اياها ووهبها للعالم اجمع من خاللك. كل قلبي ا
 تشفعي بنا طوال ايام حياتنا... : صالة

ال انوي ان ابقى خموالً  في السماء. اريد ان اعمل من اجل  -: رسالة الوردة الصغيرةفكرة اليوم
 ه سيستجيب دعائي.الكنيسة واالرواح. طلبت هذا من اهلل وانني متأكد من ان

سأمضي وقتي مع السماء بعمل الخير على االرض. هذا ليس بالمستحيل، اذ ان المالئكة التي 
 تتمتع دائما بهذه الرؤية المبهجة، ترعانا. ال يمكنني ان ارتاح اال مع انتهاء الدهر.
وسل اليك وأتاتضرع اليك يا يسوع، ان ترمق بنظرك االلهي عدداً  كبيراً  من االرواح الصغيرة. 

 ان تختار من هذه االرض كتيبة من الضحايا الصغار، المستحقين حبك. 
 ابانا والسالم والمجد. 

 
(1873 - 1897). 

ُولدت في فرنسا. ودخلت صغيرة دير الراهبات الكرمليات فيليزيو.  
وعرفت باسم تريزيا للطفل يسوع والوجه المقدس. مارست على 
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طريقًا  طة اإلنجيليتين، والثقة باهلل،األخص، فضيلتيالتواضع والبسا
واضحًا من طرق الطفولةاإلنجيلية، التي عاشها يسوع في الناصرة، 
مّما نراه في كتابها "سيرة نفس". ماتت فيالثالثين من شهر أيلول، 

أعلن البابا  .باذلة حياتها من أجل خالص النفوس، وتجديد الكنيسة
أعلنها شفيعة ، ثم 5181بيوس الحادي عشر قداستهاسنة 

لالرساليات الكاثوليكية في العالم. كان لها فعل كبيرفي توجيه الحياة 
المسيحية والقداسة في هذا العصر. أعلنها البابا يوحنا بولسالثاني 

 معّلمة للكنيسة

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 تساعية للمالك الحارس

 اكتوبر 2
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على مدى التساعية لمالكي الحارس، رفيق  ايماني وحبي لك، فيربي والهي، ها انا متشدد 

الطريق الذى عهدتني له. امنحني النعم الالزمة لهذه التساعية متضمنة الصلوات والشكر 
حبتك وشفاعة مريم والدة ابنك مالحياة والمحبة التي بها اكون انعكاسا ل فيوالحمد والقداسة 

 تك اإللهية. الوحيد امي وسلطانة المالئكة، كذلك اتحادي الدائم لعظم
مالك اهلل منقذي وراعي، تشفع ألجلي امام الرب حتى اظل دائما في موضع تقبل النعم، ورغبة 
في النمو في القداسة، كتلميذ ليسوع المسيح، علي مدي هذه التساعية شدد من الروابط التي 

 .جليألاهلل به توحدني بك وقوي من عملك التوجيهي والنصائحي والمشجع الذي عهدك 
ا مالك اهلل الذي اقامته الجودة االلهية لحراستي كل ايام حياتي والذي يسر بمرافقتي ارجوك ان ي

تدافع عني وتحميني من مكايد الشياطين واالرواح الخبيثة وتحاربهم وانصرني لكي افوز 
بالخالص االبدي حيث اشكرك واتحد معك واسبح وابارك اآلب السماوي الذي منحني نعمة 

 آمين.حراستك لي. 
 صالة للمالك الحارس )للقديسة تريزا الطفل يسوع( 

 أيها المالك الذي شّدد سيدنا يسوع المسيح، تعال وشّددنا نحن أيًضا، تعال بحقك وال تبطئ.  -
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أيها المالك الحارس، يا حارس نفسي المجيد، أنَت الساطع في السماء الجميلة كشعلة وديعة  -
ذ تنيرني بسناَك أّيها المالك نقّية بالقرب من عرش األزلي، أن َت تنـزل إلى األرض ألجلي، وا 

، وصديقي!...  الجميل تصبح أخي، ومعزِّيَّ
 

 الحارساتساعية اخرى للمالك 
 

أيها المالك الحارس، المجد هلل الذي بحكمته األزلية، أوكــلني إلى حمايتك وعنايتك، ليكن 
ون شريكا لصالحه ، ولطفهورحمته ، ليكن بعزة قدرته أعطاك أن تك يممجداً  الرب اإلله الذ

 وحبك والثقة والحماية التي إسمه مباركاً  ، إذ قد عينك في خدمة حـبِه لي . لذا أشكر اهتمامك
  . تمنحني إياها ، كما أشكر إخالصك وأمانتك في خدمتي

إّن إتكالي  . القائم أمام عرش اهلل في كل وقت ، أرجوك أن تقدم صلواتي للعزة اإللهية ـييامالك
 .هو عليك،احرسني وكن أمامي وورائي والى جانبي في طريقي

القائم أمام عرش اهلل في كل وقت احمني وألهمني ألعرف ارادات وخيارات اهلل وأعمل  ـييامالك
  .بموجبها

 ذاتي الى اهلل تعالى في كل ظرف خضعم عرش اهلل في كل وقت ساعدني ألالقائم أما ـييامالك 
 . وآن

 . القائم أمام عرش اهلل في كل وقت دافع عني ضد هجمات إبليس وجنوده ـييامالك

 الشرير وحيلهالقائم أمام عرش اهلل في كل وقت ساعدني لكي تنجـيـني من أوهام  ـييامالك
  .!! يرى في الباطل حق وفي الشر خير ضميري لئال الغاشمة، فيستنير

 ني من روح الخوف واإلضطراب والتفرقةالقائم أمام عرش اهلل في كل وقت حرر  ـييامالك 
 .! والكسل ، والتدعني اتـّكل على ذاتي الضعيفة

وساعدني ، وأعطني  القائم أمام عرش اهلل في كل وقت نوِّر عقلي وطهر أفكاري ـييامالك
الطمأنينة والهدوء أمام كل الصعاب واآلالم الجسدية والنفسية ،متيقناً  أن عناية اهلل تسهر 

 . ميعوترعى الج
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وحيا أحبهم وأهتم بهم ر هم في حراسة من بالمالئكة الحراس الذين  يامالك اهلل ، تنازل والتقي
 . عن كل األخطارعيدا ً ب لكي يستنيروا ويسيروا في طرق السالمة

يامالكي الحارس ؛ يامن تريد لي الخير األسمى ،أعنِــّي ألحيا دوما بسالم اآلب فأمجده 
 ن.التجارب ) أذكر أنواعها ( ، آمي نا ، فأنتصر علىبإخالص بحق المسيح مخلص

أيها المالك حارسي األمين ؛ طهر مخيلتي، واحفظني من األفكار الشريرة والخطرة ، 
ارة وحب للعناية اإللهية ، والتواضع والطه  واإلستسالم لشعوري باللذة الجنسية ،باإلسـتسالم فقط

 . اهلل والقريب

راح ج رسي ، إن رحمة اهلل قد سلمتني إليك . فأنرني وسـِر بي فييامالك اهلل ، يامن أنت حا
لى ا يسوع المقدسة ، يسوع مخلصي الحبيب . وساعدني الُ ثبِـّت فيها مسكني في هذه لدنيا وا 

المقدسة، وذلك كمديح  األبد ، بواسطة اإليمان والثقة والتخلي عن الذات وتناول األسرار
 . اإلبن والروح القدس آمينتمجيدي للحب الرحوم ، حب اآلب و 

 
لحراسة البشر. وتعليمها هذا عقيدة ايمانية يجب على كل مؤمن ان يتمسك  من اهلل تعّلم الكنيسة الكاثوليكية أن المالئكة ترسل

نيسة كبها معتقدًا أن لكل من المؤمنين مالكًا يقوم بحراسته. واعتقاد الكنيسة هذا قائم، منذ صدر المسيحية. قد أثبته آباء ال
وعلماؤها استنادًا الى الكتاب المقدس. وقد أثبت القديس توما الالهوتي أنَّ لكل انسان مالكًا حارسًا يقيه االضرار الروحية 

 والجسدية.

الجل ذلك رسمت الكنيسة عيدًا معّينًا للمالك الحارس لتحرضنا على الشكر هلل تعالى الذي أقام مالكًا لحراستنا، فعلينا ان نكرمه 
هتمامه بنا ونعمل بحسب الهاماته الخالصية، ونطلب شفاعته متذكرين انه يراقب جميع اعمالنا الخفية والظاهرة. وبَما انه ال

 قدير لدى اهلل، فيساعدنا لنحيد عن الشر ونصنع الخير. قّدرنا اهلل على تمجيد اسمه القدوس، بشفاعة مالكنا الحارس. آمين.

------------------ 

 47سيس األسيزيالقديس فران
                                                 

ت فترة شبابه عاصفة الهية. ثم تاب إلى هللا وتنازل عن أموال والده ولزم . كان5528ولد في مدينة أسيزي في إيطاليا عام 47

حياة الصالة والفقر في سبيل هللا .وأخذ يعظ في كل مكان باالنجيل. أسس رهبنة ووضع لها قوانين نالت موافقة الكرسي 

. توفي صالة وروح الرهبنة الفرنسيسيةالرسولي. وأسس أيضا رهبنة نسائية، ورهبنة ثالثة يعيش أعضاؤها في العالم ملتزمين ال

 .5101حزيران  52. أعلنه البابا بيوس الثاني عشر شفيعا إليطاليا في 5886عام 
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 اكتوبر 4

 
أيها القديس فرنسيس المجيد، يا من تركت اختياريا غنى بيتك لتتبع حياة الفقر التي عاشها -5

يسوع المسيح، احصل لنا على النعمة التي نطلبها في هذه الصالة من ان نذهد في كل 
 نعم كنوز السماوية األبدية. المجد لألب....المغريات في هذا العالم ونترجى 

أيها القديس فرنسيس المجيد يا من كنت تبكي اثناء حياتك امام آالم المخلص وتبحث بكل  -8
قوة عن خالص النفوس احصل لنا على ما نطلبه في هذه الصالة من ان نبكي دائما على 
خطايانا تلك التي كانت سبب صلب ربنا يسوع المسيح وان نكون من ِعداد من شملتهم بركة 

 المجد لألب..... رحمته الالمتناهية

أيها القديس فرنسيس المجيد يا من أحببت فوق كل األشياء المعاناة والصليب تلك التي  -0
حملتها في جسدك من عالمات وآثار جروحات السيد المسيح حتى انك صرت صورة حّية 

في اجسادنا ميتة المسيح حتى نحصل اآلن ليسوع المصلوب، احصل لنا على نعمة ان نحمل 
ب قول حس ،تلك الموعود بها لكل المتألمين في األبديةتها ذات يوم على التعزيةااقباستحق
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َسَنْمِلُك َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكِلَمُة: َأنَُّه ِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَعُه َفَسَنْحَيا َأْيًضا َمَعُه.ِإْن ُكنَّا َنْصِبُر فَ :"الرسول
 (.58-5578تيموثاوس8")َأْيًضا َمَعهُ 

جلنا يا قديس فرنسيس حتى نحصل على الِنعم والبركات التي نسألها في هذه صلي من ا
التساعية )اذكرها( وصلي ألجلنا حتى ننال نعمة الثبات حتى الموت المقدس لنفوز بسعادة 

 الحياة األبدية.

 مرات ابانا والسالم والمجد. 1
                                   ---------- 

 تيناتساعية للقديسة فوس

 اكتوبر  5
48Novena to St. Faustina Kowalska 

 

 يا يسوع يا من مألت قلب القديسة فوستينا بحب اكرام رحمتك الالمتناهية امنحني هذه النعمة 
بشفاعتها اذا ما كانت توافق مشيئتك القدوسة والتي اصلي من اجلها )أذكرها(. ان خطاياي 

روح التضحية وانكار الذات التي كانت تتمتع حق العديدة تمنعني من ان استحق رحمتك لكن ب
 بهم القديسة فوستينا والتي كفأتها باستجابة صالتها فبثقة البنين أتقدم اليك يا يسوع بطلبتي هذه

 مقترنة بشفاعتها. آمين
 ابانا والسالم والمجد.  يا قديسة فوستينا صلي ألجلنا

                                                 
48http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=510 

 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=510
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________________ 

 ّمهات الحواملالقّديس جيـرار ماجيـال شفيع األ

 اكتوبر 12
49Novena to St. GerardMajella 

 

 صالة قبل التساعّية إلى القّديس جيرار

ه التساعية. في هذرغبتي و  اشتياقيأضع بين يديك قلبـي وعقلي في هذه التساعية. أجمع كّل 
 أقّدم كّل حزني بسبب الخطيئة في هذه التساعية.

التساعة. فلتكن كّل كلمة أرّددها، صالة عن كّل ما في قلبـي في هذه ندامة أقّدم كّل حزني و 
داخلي، عن كّل ما أعرف وكّل ما هو غامض ومظلم. أقّدم هذه الصالة باسم الثالوث األقدس، 

 اآلب واالبن والروح القدس. آمين.

 صالة التساعّية

                                                 
49http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=150 

 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=150
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لذي كان ة حياته، اأّيها اآلب األزلي الكّلّي القدرة، إّننا نشكرك على نعمة القّديس جيرار وأمثول
 يملك إيماًنا مطلًقا وثقة عمياء بك، لقد أنعمَت عليه بقوة عظيمة في المساعدة والشفاء. 

أظهرَت بواسطته اهتمامك العطوف تجاه كّل المتعبين والمحتاجين. لطالما استجبت لصالته 
كّل من ك لبالنيابة عنهم. واليوم، بواسطة شفاعة القّديس جيرار العظيمة، تواصل إظهار حبّ 

يهبك ثقته. لذلك، أّيها اآلب الكلّي الصالح واإلخالص، إّننا نشكرك على كاّفة األشياء الرائعة 
التي قمَت بها ألجلنا. نتضّرع أمامك اليوم، بشفاعة القّديس جيرار فاستجب لصلواتنا وطلباتنا، 

 وامنحنا إّياها، إذا كانت تلك مشيئتك.

مك الذين يعانون من أمراض جسدّية؛ وأنعش النفوس التي أنظر يا إلهي من فوق، إلى خّدا
 خلقتها؛ حّتى تتطّهر بآالمك فتشفى بفضل رحمتك. بواسطة سّيدنا يسوع المسيح. آمين. 

 صلوات أخرى إلى القّديس جيرار

 صالة لألمومة
 تعلم كم يتوق كياني ليحبل ويحمل ويلدانت أّيها اآلب الحبيب، ُمعطي الحياة ومحّب البشر، 

وقي وقلقي وخيبة أملي صالة نقّية تطال قلبك. بارك بالثمر الحّب الذي شطفاًل. فليصبح 
 يجعلني وزوجي واحًدا.

ة وطيبة محّبتك فّي اآلن كما فعلت في ساره وحنّ  عظمتكال شيء مستحيل بالنسبة إليك. أظهر 
نحّبه  ستطيع أنوأليصابات ومريم. فليلتحم حّبنا مع حّبك لخلق حياة جديدة؛ إنسان جديد، ن

. أّيتها األم العذراء مريم، صّلي ألجلنا إلى الرّب اإلله في طريقكونعّزه ونعّلمه كيف يسلك 
 المحّب، لتكن أحشائي مثمرة كأحشائك. آمين.

 صالة األم الحامل
أّيها اآلب الحبيب، معطي الحياة ومحّب البشر، أقدِّر نعمتك التي أسبغتها علينا بمشاركتنا فرحة 

حياة جديدة. أشكرك على الجنين المتشّبث بالحياة الذي ينمو في أحشائي. إمألني بسالمك خلق 
ومحّبتك، حّتى يشعر طفلي بالسالم واألمان خالل أشهر الحمل. إمنحني الشجاعة والفرح والقّوة 
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حّتى تعبِّر كّل نبضة من قلب طفلي عن الفرح والبهجة بهذا الكائن الضعيف والصغير المولود 
 عظمي ولحمي. من 

إحفظنا بأمان في حّبك اآلن وفي ساعة الوالدة، ليكون طفلي بصّحة جّيدة ويعيش ليحّبك 
ويخدمك في حياة مديدة. يا يسوع ومريم ويوسف، إبَقوا بقربي وبقرب طفلي. يا مالئكة اهلل، 

 إحرسونا واحفظونا بأمان من كّل أذى. آمين.
امل، أطلب منك تنمية هذه الحياة الجديدة داخل أحشائي. أّيها القّديس جيرار شفيع األّمهات الحو 

 ساعد طفلي لكي ال يشعر إاّل بالحّب بينما يتحّضر للمجيء إلى هذا العالم الذي خلقه اهلل لنا. 
أرجوك بارك طفلي وأعطني نعمة عيش األمومة العظيمة.أّيها القّديس العظيم جيرار، إحِم طفلي 

ا يسوع المسيح وامنحه نعمة المعمودّية باسم اآلب واالبن الصغير هذا الذي هو ملك سّيدن
 والروح القدس. آمين. )األبانا والسالم والمجد(.

 صالة لوالدة آمنة بشفاعة القّديس جيرار 
يا أّيها القّديس العظيم جيرار، أّيها الخادم المحبوب لسّيدنا يسوع المسيح والمفتدي بتواضعه، 

 ه، إطبع في قلبـي شعلة محّبتك السماوّية ألصبح ساروفيم حب.واالبن المتعّبد لوالدة اإلل
أّيها القّديس العظيم، عندما اُتهْمَت زوًرا بتهمة الجرم، احتمْلَت بدون تذّمر اتهامات الناس على 

 مثال سّيدك وقد اختارك اهلل شفيًعا ومحامًيا للنساء الحوامل.
والدتي، واحِم الطفل الذي أحمله لكي يرى خّلصني من الخطر ومن اآلالم الموجعة التي ترافق 

نور الحياة ويحصل على ماء المعمودّية المبارك بواسطة رّبنا يسوع المسيح. آمين. )األبانا 
 .والسالم والمجد(

                                     ------------------- 
 

 تساعية للقديسة ماري أالكوك

 اكتوبر 17
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50lacoqueAary MSt Margaret  

 

ايتها القديسة مرجريت ماري يا من اشتركت في اظهار كنوز قلب يسوع األقدس، نسألك أن  
على الِنعم التي نحن في امس الحاجة اليها، نسألك هذا تحصلي لنا من هذا القلب العجيب 

ونحن على ثقة ال تتزعزع قوة شفاعتك حتى يسر قلب يسوع اإللهي ان يهبها لنا بشفاعتك 
 وليتمجد اسمه دائما والي االبد.

 صلي الجلنا ايتها القديسة مرجريت ماري -
 لكي نستحق مواعيد المسيح  -

حنا اإللهي للقديسة مرجريت ماري امنأظهرت كنوز قلبك  يا ربنا يسوع المسيح يا من :فلنصلي
باستحقاقاتها وبتمثلنا بفضائلها ان نحبك مثلها في كل شيئ وفوق كل شيئ وان نستحق ان 

 نسكن في قلبك االقدس الذى يحيا ويملك الي ابد االبدين. آمين 

 

 51روفائيلرئيس المالئكة تساعية 

                                                 
50http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=443 

 
 http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1836منقول 51

 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=443
http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1836
http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/1836
http://www.catholic.org/photos/
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 اكتوبر 24

 
 اليوم األول
ن البالط السماوي ، والمرشد األمي الئكة القديس روفائيل ، أيها الروح الجليل فييا رئيس الم

 و شكل إنسان للحفاظ على الشاب طوبيا للنفوس الباّرة ، أنت الذي بأمر من اهلل ، اتخذت
 الماديين ، ثم أعدته إلى منزل أبويه،يا رئيس المالئكة أوصلته سالمًا إلى مدينة راجيس في بالد

مرشدي وحارسي طوال حياتي في رحلة هذا الحّج على هذه األرض ، حتى  كن أيضاً المجيد، 
أتحرر من كل شر ،وتبقى نفسي طاهرة من كل خطيئة ، فتستحق أن ُتقبل في منزل أبينا 

 وتحبه معك إلى األبد ، آمين . السماوي لتتأّمله

 السالم / المجد( . -)أبانا 

 اليوم الثاني
ية اهتممت بمحبتك المالئك يل ، يا حامي التعساء الحنون ، أنت الذييا رئيس المالئكة روفائ

تتنازل  األب،أتوسل إليك بأن لتحصيل قناطير الفضة العشرة التي يدين بها غابائيل لطوبيا
وأموري ، حتى تؤول كلها إلى مجد  أيضًا وتمنحني حمايتك وعونك ، في كل ما يخص حاجاتي

 السالم / المجد( . -بدي ،آمين. )أبانا اهلل وتعود على نفسي بالخير األ
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 اليوم الثالث
يارئيس المالئكة روفائيل ، أيها المحرر السماوي الذي ينتزع النفوس و يحررها من رباط قوات 
الجحيم، بحق هذه الطيبة التي دفعتك إلى تحرير ساره من ُسلطة وتكبيل هذه الروح الشريرة 

هلل ا ائمًا من أالعيب الشيطان وأفخاخه ، ونل لي منوزّجها في صحراء مصر العليا ، إحمني د
السالم  -نعمة البقاء منتصرًا دائمًا على قوات الجحيم جميعها حتى النفس األخير ،آمين. )أبانا 

 / المجد( .

 اليوم الرابع
 يارئيس المالئكة روفائيل ، أيها المعزي المحب للنفوس المقهورة ، بحق هذا الفرح الذي عمَّ أهل

ائلتها ، ع ه عندما انتزعَتها من ُسلطة الشيطان ورباطه ، وبحق هذا السالم الذي أعدته إلىسار 
نل لي أيضًا سالم ، القلب والفرح من الروح القدس ، حتى أعيش سيرة مقدسة ،من اآلن حتى 

 السالم / المجد( . -ساعة الممات ، آمين. )أبانا 

 اليوم الخامس
ونتك عن كلمن يستنجد بك ويطلب مع -والمندفع  -مدافع الغيور يا رئيس المالئكة روفائيل ، ال

، مثلما حررت طوبيا من الحوت الذي كاد يبتلعه ، حررنيأيضًا وأنقذني من شّر أعدائي 
 السالم / -واجعلهم ينالون نعمة التوبة والندامة ، حتى يسلكوا دربالخالص ، آمين.)أبانا 

 المجد( .

 السادس اليوم
نفوس  لتخليص كة روفائيل ، أيها الطبيب السماوي الحكيم ، المرسل من اهلليا رئيس المالئ

جددا ، نّور الحبيب م البشر ، أتوسل إليك بحق شفائك طوبيا األب ، الذي منحته فرح رؤية ابنه
القدوسة وأن أتممها بأمانة  عقلي وقلبي ونفسي ، ونل لي من الرب أن أعرف دائمًا مشيئته

 المجد( . /السالم -تي ، آمين . )أبانا ومحبة حتى ساعة مما
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 اليوم السابع
يا أمير الطغمات المالئكية المجيد ،المكلَّف بنقل كل أنواع البركات إلى البشر ، بحق وفرة 
الخيرات الزمنية التي أغدقتهاعلى عائلة طوبيا ، نل لي أنا أيضًا من الرب الخيرات الروحية 

 أكيد وبجدارة أكبر خالصي األبدي ، آمين.والزمنية الضرورية ،حتى أحقق بشكل 
 المجد( . /السالم -)أبانا 

 اليوم الثامن  
والمولع بمجد اهلل ، يا من رفضت المكافآت ومدائح الشكران  يا رئيس المالئكة السماوي المأخوذ

لي من اهلل نعمة النّية الصافية نظير نّيتك ، حتى أتصرف دائمًا  التي قدمها لك طوبيا ، نل
افع المحبةالمتجردة، من دون أية دوافع بشرية أو مصلحة زمنية أو انتظار الُمقابل أو المكافأة بد

 السالم / المجد( . -،آمين.)أبانا 

 اليوم التاسع  
ة الملك حضر  يارئيس المالئكة المجيد ، يا من أنت أحد األرواح السبعة المميزة الماثلة دائمًا في

دائم منه نعمة الوجود ال ام صلوات البشر وأعمالها الخّيرة ، ِنل ليالسماوي ، تُقّدم له على الدو 
 -المحبة للقريب ، آمين. )أبانا  في حضوره األقدس ، وأن أدافع عن الخطأة وأن أقوم بأعمال

 السالم / المجد( .

                  ---------------------------- 

 مقدسالكتاب الفي  أحد األسفار القانونية) سفر طوبيافي  رئيس المالئكة رافائيللقد ذكر 
"، وقد كشف عن نفسه قائاًل "أنا رافائيل المالك أحد السبعة الواقفين أمام الرب" العهد القديم"

ونه بالمالك "مفرح (. وكلمة رافائيل معناها "دواء اهلل"، وبعض اآلباء يلقب21:2:)طو
 القلوب".

 تساعية لطلب نعـمةمـا بشفاعـة القديس يهوذا تّداوس

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/10_R/R_012.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/10_R/R_012.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/17-Tobit/00-ArabicBible-Old-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Tobit-Tobia-index.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/17-Tobit/00-ArabicBible-Old-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Tobit-Tobia-index.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/Arabi-Bible-Old-Testament-Chapters.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/Arabi-Bible-Old-Testament-Chapters.html
http://st-takla.org/Holy-Bible_.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/Arabi-Bible-Old-Testament-Chapters.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/Arabi-Bible-Old-Testament-Chapters.html
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 أكتوبر 22

 
 متتالية بثقـة طلبـًا لنعـمة مـا بشفاعـة القديس مدار تسعة أيـام الصالة التالية تتلى على

 ممارسة بعض األعـمال التقويـة مثل اإلعتراف والتناول وقراءة الكتاب يهوذا تّداوس مع
 .الـمقدس

يـا قديس يهوذا الرسول والشهيد والطوباوي، الخادم اآلميـن وقريب يسوع، ان تشابـه إسمك 
مع إسم اإلسخريوطي الخائن كان سببًا فى تجاهل الكثيرين لقداستك، إاّل أن الكنيسة فى 
كل أنحاء العالم تكّرمك وترفع إليك الدعـاء بصفتك شفيع الحاالت الـمستحيلة والـميؤوس 

نهـا. هـا أنـي ألجأ إليك مستعطفًا إّياك أن تتشّفع من أجلي أنـا األكثـر بؤسًا وشقاًء بـما م
خّصك اهلل بإمتياز خاص بنعمة فائقة لفعاليـة شفاعتك وكلّي ثقـة فى سرعة إستجابتك 
لـمطلبي الذى يبدو مستحياًل وميؤوسًا منـه. فأسرع الى إغاثتي لحاجتي الـماّسة للحصول 

وتعزيـة السماء حتى الرب يّنجيني من الشدائد والـمحن والـمعاناة وبصفة  على عون
خاصة)أذكر النعمة الـمطلوبـة( ألكون أهاًل بأن أبارك وأّمجد الرب يسوع معك ومع كل 

 الصفوة الـمختارة مدى الدهور.

 إنـي أعدك يا قديس يهوذا الـمستحق كل إكرام بأن أظل أمينًا وشاكرًا الرب يسوع 
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ولي على هذه النعمة العظيمة بواسطتك ومداومًا على إكرامك كشفيع قديـر، وان لحص
 أعمل جاهدًا على نشر قداستك وقوة شفاعتك.

يا قديس يهوذا ذائع الصيت تضّرع ألجلنـا وألجل محبيـك ومّكرميك الذين يلتمسون 
 معونتك بالمسيح يسوع ربنا له الـمجد دائمًا. آميـن.

 الحصول على النعـمة الـمطلوبـة صـالة الشكر بعد    
يا يسوع الحنون، باإلتحاد بروحك القدوس الذى حّل على القديسة مريم العذراء فتجسدت 
وصرت إنسانـًا، والذى حّل على رسلك الـمكّرميـن، فهآنذا أسبحك وأباركك وأمجد عظمتـك 

هوذا ر القديس ييارب من أجل جزيل تلك النِعم والبركات التى وهبتهـا لـرسولك الـمختا
تّداوس الذى إلتجأت انـا إليـه متوساًل فتشفع هو من أجل حاجتـي أمام عرشك اإللهـي، 
فجاءت معونـة السماء لتشملني برحمة اهلل ملبيـة لطلبتـي. هـا انـي أصرخ اليك يارب ان 

ترسل روحك القدوس هذا لـي وخاصـة فى ساعة موتـي حتى أنتصر على أعدائـي. 
 آمين.

 ية ثانية للقديس يهوذا تداوستساع

 القديس يهوذا تّداوس رسول الشفاء           اليـوم األول 
القديس يهوذا تّداوس، بال شك، قد إنتقل مع يسوع من قريـة إلـى أخرى وشاهد  : أنتأمـل

قامـة قوة يسوع  على الشفاء، وربما قد رأى شفاء العشرة البّرص والـمرأة النازفـة الدم وا 
ستمع لصراخ األعمى طالبًا الرحمة من يسوع )لوقالعازر، و  (. وهـو كان 44-45:81ا 

(، 2-8:5من الرسل الذين أعطاهم الرب قوة وسلطانـًا على شفاء األمراض)لوقا واحداً 
إثنيـن إثنين "فأخرجوا شياطين كثيرين ومسحوا بالزيت مرضى كثيرين  وأرسلهم

للسماء،قام القديس يهوذا تّداوس وبعد صعود السيد الـمسيح  .(84:6فشفوهم")مرقس
والرسل بالتبشير فى كلمكان و"كان الرب يعمل معهم ويثّبت الكالم 

 (.21:86باآليات")مرقس
: يـاقديس يهوذا تّداوس يا من شاهد وعايـن قوة الشفاء لربنـا يسوع الـمسيح، صالة
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لك القوة بتمحبتـه للـمرضى، وقمَت أنت بنفسك بحمل تلك الرسالة وذلك  وشاهدت ِعظم
الـممنوح لك من ِقبل اهلل للشفاء وصنع اآليات لـمجد إسـمه القدوس. فها نحن  والسلطان
 تمد تلك القوة وترسل نعمة اللـه لشفاء أمراضنـا وتخفيف آالمنـا وتقويـة نفوسنـا نسألك أن

 لآلخريـن حتى وتعضد فـى قلوبنـا الرجـاء. وأعدك بأن أحمل أخبار معجزات الشفاء
 .دوا إلـى اهلل مسّبحيـن وشاكريـن. آميـنيعو 

    ."و"السالم" و"الـمجد "تتلى صلوات "األبانـا

 القديس يهوذا تّداوس رسواللصالة           يـوم الثانـيال 
: لقد عّلم السيد الـمسيح القديس يهوذا تّداوس الصالة بإيـمانوثقـة والتى يمكن أن تأمـل

متشبعـة بكلمات يسوع:"أسألوافتعطوا.أطلبوا فتجدوا.  تنقل الجبال، فكانت صالة القديس
(. ونحن نعتقد أحيانـا كثيرة أنصالتنـا غير مستجابـة أو أن 5:88اقرعوا فيفتح لكم")لوقا

لزنابق فى تعليم يسوع:"تأملوا ا اهلل ال يستمع لهـا، لكن كان القديس يهوذا يصّلي بثقـة
لـى ربون والتقلقوا..أبوكم يعلم انكم تحتاجون إكيف تنمو.. فال تطلبوا ما تأكلون أو ما تش
(. وعلى الرغم من أننـا 48-22:82لوقا)"هذا بل أطلبوا ملكوت اهلل وهذا كله ُيـزادلكم

 حكمة اهلل فى آالمنـا وضيقاتنـا، لكن علينـا أن نتعلـم من صالة السيد أحيانـا كثيرة ال نفهم
 ذهيا أبِت إن كان ُيستطاع فلتعبر عنّي هالـمسيح فـى البستان كيف نرفعهـا الى اهلل:"

 (.45:26الكأس. لكن ليس كمشيئتي بل كمشيئك")متى
تّداوس، يـا من خالل الصالة كنت تقدم الشكر والتمجيد الى اهلل  : يـا قديس يهوذاصالة

العجائب، وطالبـا القوة لقبول التحديات والصعاب فى رسالتك، وواضعًا كل ثقتك  الصانع
 ، مؤمنـا تمامًا بأن اهلل يحبك، وتتفهـم جيدّا مدى أفراحك وأحزانك، ودموعكفى رحمةاهلل

وآمالك، وسقوطك وقيامك ومقدمـا إياهـا للـه تعالـى، وتعلـم جيدًا بأنـه ال يوجد شيئغير 
ـمتلئ ن مستطاع عند اهلل, فنسألك أيهـا القديس أن تصّلي أمام العّزة اإللهيـة من أجل أن

ـًا، وواعدًا تسليـمًا مطلق نعرف إرادتـه فـى حياتنـا وأن نسّلم لـه كل ذواتنـامن قوة اهلل حتى 
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يمان ألكون ملكًالـه. آميـن  .إياك بأن أصلّي يوميـا للرب بكل ثقة وا 
   ."تتلى صلوات "األبانـا" و"السالم" و"الـمجد

 القديس يهوذا تّداوس شفيع الـمتألمين         الثال  اليـوم 
دث مع باقـي الرسل والتالميذ فلقد عانـى القديس يهوذا من آالم ح : كماتأمـل

حتى نال الشهادة ألنـه قد صّمم على مواصلة رسالـة السيد الـمسيح. لقد  اإلضطهادات
التحدي والشرط الذى وضعـه الرب يسوع لـمن يتبعـه:"من أراد أن يتبعنـي فليكفر  قبل

(. ففى وسط الصعوبات التى القاهـا 24:5ويحمل صليبه كل يوم ويتبعنـي" )لوقا بنفسه
ريحكم. أ يهوذا آمن بقول الرب يسوع:"تعالوا إلـّي يا جميع الـُمتعبين والـمثقلين وأنا القديس

إحملوا نيرّي عليكم وتعّلموا منّي أنـّي وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحةألنفسكم ألن نيرّي 
هذا،ومن أن  فهم القديس يهوذا(. بال شك، لقد 41-21:88لّين وحملي خفيف")متى

ن فى بولس:"إنـّي أفرح اآل آالمـه تتحد بآالم السيد الـمسيح الـمخّلصة، ومرددًا قول القديس
ألجل جسده الذى هو  اآلالم من أجلكم وأّتم ما ينقص من شدائد الـمسيح فى جسمي

وع الـمسيح ربنـا يس (. من أجل ذلك فعندما نتألـم فلنتذكر آالم26:8الكنيسة")كولوسي
 .الـمحييـة فهي ستساعدنـا حتمًا على الصبر واإلتحاد بآالمـه

: يـا قديس يهوذا، لقد ظللت ثابتـًا على إيمانك حتى الـموت،وقّدمت حياتك من أجل صالة
 النفسية، ولكنك بسرور وفرح أن يحيـا األخريـن. لقد تحملت اآلالم الجسديـة والعذابات

العالـم. نسألك اآلن أن  بآالمـه الـمحييـة من أجل خالصقدمتهـما للرب يسوع لتتحد 
والعذابات على  تتشفع لدى يسوع الـمسيح لكي نظل نحن ثابتيـن أمام اآلالم
 .آمين .األرض،وساعدنـا لكي نضع كل ثقتنـا وحياتنـا فـى يد الرب

       ."تتلى صلوات "األبانـا" و"السالم" و"الـمجد
 
 قديس يهوذا تّداوس رسول العدل والسالمال        الرابع اليوم 

باقي الرسل، كان القديس يهوذا قد تعّلم من مرافقتـه ليسوع وسماع تعاليـمه  : مثلتـأمـل
 الجهاد من أجل العدل والسالم. لقد إستمع للعظة على الجبل الذى عّلمنـا فيهـا كيفية
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 هدوكملكم إذا عّيروكم واضطيسوع:" طوبى لفاعلي السالم فإنهم أبناء اهلل ُيدعون..طوبى 
 وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجلي كاذبين. إفرحوا وابتهجوا فإن أجركم عظيم فى

(. لقد كتب القديس يهوذا فى رسالته: "أكتب إليكم وأعظكم 82-88و5:9السموات")متى
 (. لقد جاهد القديس يهوذا تّداوس4تجاهدوا لإليمان الذى قد سّلم للقديسين")يهوذا أن

 لتثبيت كل ما وضعه السيد الـمسيح وعّلم بـه، وكما فعل الـمعّلم، بّشر القديس ببشرى
 الخالص "للـمساكين ومنكسري القلوب وللـمأسورين بالتخلية وللعميان

 (. فـى أغلب األحيان نقاوم نحن الـمسيحيين التحدى الـمطلوب منـا81:4بالبصر")لوقا
ائما د م، فنخاف من اإلنتقادات والـمقاومـة،ونطلبلنشر ملكوت اهلل وتحقيق العدل والسال

 ما هو مريح ومقبول لنـا. ولكن لقد جاهد القديس يهوذا تّداوس بغير عنف من أجل
 السالم ومصالحة البشر مع اهلل وآمن بانـه بغير العدل لن يكون هناك سالم حقيقي،ومن

 ون ُمبغضين من الكل منأجل ذلك عانـى هذا القديس متذكرًا قول السيد الـمسيح:"تكون
 (،ولكنـه لم يفقد أبدًا سالمـه ذلك السالم الذى أعطاه الرب يسوع22:81أجل إسمي")متى

 (.28:84له ولنـا:"سالمي أعطيكم.لست كما يعطي العالم أعطيكم أنا")يوحنا
 ـمواقف،ال : يا قديس يهوذا تّداوس لقد بّشرت بكل شجاعـة بكلمة اهلل فى أصعبصالة

لـم و  الغاشمة، يعمل يسوع، دافعت عن الفقراء وقاومت األغنياء وأصحاب القوةوكما كان 
دائمًا  آالم، بل وضعت فى قلبك سالم الـمسيح وتذكرت تخف من أي إضطهادات أو

دل الع كلمات يسوع عن السالم والـمغفرة. أنصت الى صالتنـا فى هذه الساعة من أجل
 أن يهبنـا الشجاعة لنقف مع الحق وأن والسالم فى العالـم، وأطلب من الرب يسوع

 يساعدنـا ألن نكون صانعي السالم فى هذا العالـم الـمملوء بالحروب واإلضطرابات وبين
 عائالتنـا الـمملوءة أحيانـا باإلنقسامات. آمين

    ."و"السالم" و"الـمجد "تتلى صلوات "األبانـا 
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 القديس يهوذاتّداوس خادم شعب اللـه         ليوم الخامسا 
 عيسو   ليسوع كل يوم من حياة : لقد تمتع القديس يهوذا تّداوس بـمرافقتـهتـأمـل

ان علينـا أن نبادلـه ذلك الحب. فى أحي األرضيـة، وتعّلم كيف أن اهلل يحب اإلنسان وكيف يجب
يؤدوا نيابة عنـا ما يجب علينـا نحن عـمله، وأحيانـا  أنكثيرة نريد أن اآلخريـن يقوموا بخدمتنـا و 

ن أيضًا أن وعلينـا نح فقط فى الـمقدمـة. لقد تعّلم القديس يهوذا، ننافس اآلخريـن لكى نكون نحن
السيد الـمسيح:"من أراد أن يكون فيكم كبيرًا فليكن لكم خادمـًا. ومن أراد أن  نتعلم من كلمات

داءًا ف كم عبدًا. كما أن ابن البشر لم يأت لُيخدم بل ليخِدم وليبذل نفسهفيكم أّول فليكن ل يكون
 وبينهم (. وفى العشاء األخيـر غسل السيد الـمسيح أقدام الرسل21-26:21عن كثيرين")متى

نـا بكم إنكم كما صنعت أ أعطيتكم قدوة حتى القديس يهوذا لكي يريهم كيف تكون الخدمـة:"ألّني
ينظر القديس يهوذا ألي مكافأة سيحصل  (. من أجل ذلك لـم89:84)يوحنا "تصنعون أنتم أيضاً 

السيد الـمسيح الذى قال: "إذا فعلتم جميع  بل فلقد عاش حسب تعليم عليهـا من خدمة اآلخريـن،
(. لقد تمم 81:88إنـما فعلنـا ما كان يجب علينـا فعلـه")لوقا ما أمرتم به فقولوا إنـّا عبيد بّطالون

يسوع العظمى الذى قال:"أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل  هوذا وصيـّةالقديس ي
(،فالرب يسوع يريد منـا أن نحب هكذا كما 41-48:22كنفِسك")متى ذهنك....أحبب قريبك
أنـا ُتحّبون أنتم أيضًا بعضكم بعضًا. بهذا يعرف الجميع انكم تالميذي"  أحب هـو:"كما أحببتكم

 (.49-44:84)يوحنا
ضمن الرسل اإلثنا عشر، ولكنك تعّلمت  : يـا قديس يهوذا، على الرغم من انك قد أختيرتةصال

ـن، خدمـة اآلخري  أن ال تتكّبـر أو أن ال تبحث عن الشهرة أوالـمجد، بل لقد وضعت نفسك فـى
اهلل بقلب كله عطاء وحب وسخاء، وأن نضحي بمصالحنا  فنسألك أن تصّلي ألجلنـا لكى نخدم

اآلخريـن، وتشّفع من أجلنـا أمام يسوع الذى بذل ذاتـه من أجل  ة من أجل خيرالشخصيـ
 .إنكار الذات وخدمة اآلخريـن لـمجد إسم اهلل القدوس. آميـن خالصنـا لكي نحيـا فى

 ."صلوات "األبانـا" و"السالم" و"الـمجد تتلى
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 القديس يهوذا تّداوس رسول الصفح والمحبة        اليوم السادس
تّداوس بشرًا عاديـا مثلنـا، ولـم تأت قدرته على الصفح لآلخريـن  : لقد كان القديس يهوذاتـأمـل

 تعّلم كيف يغفر ويسامح من معّلمـه السيد الـمسيح، وربـما آثـّرت فى نفسه تعاليـم بل قد من ذاتـه،
بني  ونوالتك يسوع:"أحّبوا أعداءكم وأحسنوا الى مبغضيكم وصّلوا ألجل من يعنتكم ويضطهدكم

السماوي هو  وأيضًا:"كونوا كاملين كما أّن أباكم (،49-44:9أبيكم الذى فى السموات")متى
يا أبت أغفر لهم " (. لقد إمتدت رحمة يسوع وغفرانـه للخطـأة وحتى لـمن صلبوه41:9كامـل")متى

على (. لهذا قال بولس الرسول :"التغرب الشمس 44:24ألنهم ال يدرون ما يعملون")لوقا
هناك  ذكرتتالى المذبح و  (،ودعانـا السيد الـمسيح قائاًل:"فإذا قدّمت قربانك26:4غضبكم")افسس

ّدم فصالح أخاك وحينئذ أئت وق أن ألخيك عليك شيئًا فدع قربانك هناك أمام المذبح وأمض أوالً 
ح وأغفر؟. لـمن آساء إلينـا؟، وكم مّرة أسام هـل حقـًا يمكننا أن نغفر(.24-24:9قربانك")متى

من قبـل للسيد الـمسيح كان الجواب:"ال أقول لك إلى  عندمـا سأل القديس بطرس مثل هذا السؤال
(. وعندمـا عّلم السيد الـمسيح الرسل 22:81مّرات")متى سبع مّرات بل الى سبعين مّرة سبع

يغفر لكم  مالقديس يهوذا، قال: "فإنكم إن غفرتم للناس زاّلته كيفيـة الصالة، وكان من بينهم
(. من أجل هذا فلنسأل اهلل أن يهبنـا النعمة والقوة لكى نغفر 84:6زاّلتكم")متى أبوكم السماوي

ـمن آساء ل أخطـأ إلينـا،ال بالكلمات فقط عندما نصّلي قائليـن:"أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لـمن
 .بل بالفعل ومن كل القلب (،82:6إلينـا")متى

تّداوس، يا رسول الرحمة والـمصالحة، ساعدنـا لكى نغفر لبعضنـا  ا: يـا قديس يهوذصـالة
ف تكون إبن اللـه، كي محبة ورحمة اهلل وضعفاتنـا، وتعّلمت من يسوع، البعض، فأنت تعلـم عمق

لـمن أخطأ وآسـاء إليـك، ولـمن قّدمك للـموت. تشّفع ألجلنـا أمام اهلل الرحوم  رحيمًا، وكيف تغفر
لحقد أو ا الصفح لـمن يسيئون إلينـا، ويساعدنـا لكى نرفع كل آثار للكراهيـة أويهبنا نعمة  لكى

 .وان تكون لنـا القوة لكى نغفر لآلخريـن كـمايغفر اللـه لنـا. آميـن رغبة اإلنتقام من قلوبنـا،
    ."تتلى صلوات "األبانـا" و"السالم" و"الـمجد
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 اليوم السابع
 ّشر باألخبار السارة عنملكوت اهللالقديس يهوذا تّداوس الـُمب

السارة  القرى ليبشروا باألخبار : لقد دّرب السيد الـمسيح الرسل والتالميذ لكى يذهبوا الىتـأمـل
القديس يهوذا تّداوس فى عمل الرب  عن ملكوت اهلل، وبعد صعود يسوع الى السماء إستمر

إياهم باسم اآلب واإلبن والروح القدس معّمديـن  وتبع وصايـاه:"إذهبوا اآلن وتلمذوا كل األمم
به وها أنا معكم كل األيام إلى منتهى  وعّلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم

اهلل لـم يدعونـا أو يرسلنـا، ونعتقد انـه ال يوجد لدينـا  (. أحيانـا نفكر ان21-85:21الدهر")متى
 ئأو القوة الالزمـة لتغييـر أي ش الكافيـةللعالـم أو بأننـا ال نملك الـمعلومات  ما يـمكن أن نقدمـه

الرسالـة  من حولنـا، وننسى انـه من خالل عـمادنـا بالـمعموديـة الـمقدسة قد صرنـا شركاء فـى
يسوع: "فيروا أعمالكم  اإللهيـة ومن أننـا أصبحنـا"ملح األرض"، و"نور العالم"ولهذا قال الرب

 (.86-84:9")متىالسموات الصالحة ويمّجدوا أباكم الذى فى
يسوع لآلخريـن، وعلـم انـه فى كل مّرة  لقد عرف القديس يهوذا كيف ينقل األخبار السارة عن

عريانـًا، أو نزور سجينـًا فنحن نصنع كل هذا  نعطى خبزًا للجائع أو نسقي عطشانًا أو نكسى
ة عن ملكوت القديس يهوذا بكل شجاعة األخبار السار  (. لقد أعلن46-48:29ليسوع ذاتـه)متى

 .وعدل وصالح اهلل فى كل مكان ذهب إليـه اهلل وحبـه وبّشر اآلخريـن عن محبة
بيتك وأرضك وسافرت لبالد بعيدة ألجل أن تنقل  : يا قديس يهوذا تّداوس، لقد تركتصالة

األمم، وبّشرت بكل ما تعّلمته وشاهدتـه وسمعتـه من الرب  األخبار السارة عن مـحبة اهلل لكل
وواجهت من أجل هذاالمصاعب والمتاعب واإلضطهادات والرفض وحتى الـموت. لهذا  يسوع،

أن يرسل إلينـا روحـه القدوس لكى نكون أمنـاء على رسالتـه  نسألك أن تطلب من الرب يسوع
نحمل محبـة اهلل ورحمتـه الى العالـم الملئ بالعنف والكراهية، وساعدنـا لكى  التى دعانـا إليهـا وأن

 .آميـن .لحًا لألرض ونورًا للعالـم ونتعامل مع بعضنـا البعض بالحب والرحمة والسالمم نكون
    ."تتلى صلوات "األبانـا" و"السالم" و"الـمجد

 



149 

 

 الصعبـة القديس يهوذا تّداوس شفيع الحاالت      اليوم الثامـن
، صديق وقريبفقط، بل كان أيضًا  : لـم يكن القديس يهوذا أحد رسل السيد الـمسيحتـأمـل

ـى شفيع عنـّا فـى األمور والحاالت الصعبـة ف وعالقتـه هذه لـم تغيـر فقط حياتـه، ولكن جعلتـه
 ورحـمة اهلل الغير متناهيـة وقوتـه الغير محدودة، وتعّلم نظرنـا كبشر. فلقد تعّلم من يسوع محبـة

أن نكون  ديس يهوذا مدى رغبتنـا فـىحكمة اهلل ورحمـته اآلزليـة. لقد فهم الق أن ال يشك بتاتـًا فـى
 وأن نشعر بحرارة حبـه، ونختبـر قوتـه للشفاء. لقد سمع قول يسوع:"ال أسّميكم من يسوع، بالقرب

كل ما سمعت ب عبيدًا بعد ألن العبد ال يعلم ما يصنع سّيده ولكّني سّميتكم أحبائـي ألنـي أعلمتكم
أثـماركم لكي  بأثـمار وتدوم كم وأقمتكم لتنطلقوا وتأتوامن أبـي. ليس أنتم اخترتمونـي بل أنا اخترت
األوقات التى نشعر فيهـا  (. وفى86-89:89يعطيكم اآلب كل ما تسألونـه بإسمي")يوحنا

لصالتنـا، ونبدأ فـى التساؤل "لماذا   باليأس من محبة اهلل أو ينتابنا الشك من ان اهلل ال يسمع
ما أريده"؟،فلنأت للقديس يهوذا بإيـمان النـه رجل اإليـمان حدث ذلك لـي"،أو "اين هو اللـه عند

مستطاع لدى اهلل وذلك ألن يسوع قال له وللرسل:"إن سألتم شيئًا  ويعلـم جيدًا انـه ال شيئ غير
ستمع لكلمات الحق من يسوع:"أن كل شيئ عند اهلل84:84أفعلـه")يوحنا باسمي فإّني  (، وا 

 (.28:81مستطاع")مرقس
ـة وشاهدتـه فـى رحاالتـه التبشيري أنت قريب وصديق ليسوع، ولقد رافقتـه ديس يهوذا،: يا قصالة

ختبرت نعـمته الخالصيـة، وهو يشفي الـمرضى، وشعرت بلمسات حبـه وحنانـه ألنك  وذلك وا 
س يهوذا فأشفع لنـا اآلن يا قدي تكمن الحياة اآلبديـة، آمنت أن لديه كلمة الحيـاة وقوة الشفاء وفيـه

كى ننال نحن أيضًا نعـمة أننكون بالقرب من يسوع وأن نشعر بحرارة حضوره فينـا وبقوة روحـه ل
الشافيـة،ألنـه الشيئ غير مستطاع عند اهلل، وصّلي من أجل أن يملء الروح القدس قلوبنـا 

 .وأجسادنـا. آميـن وأرواحنـا
    ."تتلى صلوات "األبانـا" و"السالم" و"الـمجد  
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 الكنيسة القديس يهوذا مؤسس           لتاسعاليوم ا
اء السيد الـمسيح كما ج كان القديس يهوذا أحد مؤسسوا كنيسة : كأحد الرسل اإلثنى عشر،تـأمـل

(. فـى 84:28اإلثنى عشر" )رؤيا فى سفر الرؤيـا:"ولسور المدينة أساسًا فيها أسماء رسل الَحمل
تشبه ما جاء عنهم فى سفر أعمال  جماعة يـن،أي مكان رحل اليه كان يؤسس جماعة للـمؤمن

مشتركًا بينهم وكانوا يبيعون أمالكهم وأمتعتهم  كان جميع الـمؤمنين معًا وكان كل شيئ"الرسل
كل واحد ويالزمون الهيكل كل يوم بنفس واحدة  ويوزعونها على الجميع على حسب حاجة

(. 46-44:2اوة قلب")أعمال الرسلالطعام بإبتهاج ونق ويكسرون الخبز فى البيوت ويتناولون
جماعـة الـمؤمنين، كما كان القديس بولس الرسول الذى قال:  كان القديس يهوذا مؤمنـًا بوحدة
(، وألننا جميعنـا واحد فى المسيح 28:82كورنثوس8من عضو") "فأنتم جسد الـمسيح وأعضاء

ى ألنكم جميعكم واحد ف ليس عبد وال حّر. ليس ذكر وال أنثى "ليس يهودي واليوناني. يسوع
ى الذ (.  لقد وعد يسوع رسله األطهار ان ُيرسل لهم الروح القدس21:4يسوع" )غالطية المسيح

شديدة  (،وفى يوم الخمسين حّل عليهم الروح "كريح84:86"يرشدكم الى جميع الحق")يوحنا
لروح من ا هموألسنة منقسمة كأنهـا من نار فاستقّرت على كل واحد منهم فإمتألوا كل .تعصف

(. أن اهلل يدعونـا 4و2:2القدس وطفقوا يتكّلمون بلغات أخرى كما آتاهم الروح أنينطقوا")أعمال
وكنيستنـا، ونشارك بمواهبنـا التى وهبنـا إياهـا لخدمة  أن نكون أعضاء عامليـن فى مجتماعاتنـا

 عهم فىفـى إيماننـا ونتوحد مواألنانيـة واإلنعزاليـة لكى نشارك اآلخريـن  اآلخريـن، فلنترك الخوف
سوع أن ي أي كنيستـه الـمقدسة، وهـذه هـى رغبـة الصالة، ونعمل معًا لبناء جسد الـمسيح السري،

 (.88:88نكون واحد كما هو واآلب واحد)يوحنا
تجولت بعيدًا لكى تنقل األخبار السارة عن الـملكوت وعن يسوع  : يا قديس يهوذا، لقدصالة

يـة، وكونت جماعات للـمؤمنيـن فـى كل مكان بّشرت فيـه لكى يحيوا إنجيل الرب األزل كلمة اهلل
 حياة كلهـا شركة وعطاء وتضحيـة من أجل الجميع، على الرغم من الهبـة الـمعطاة لكل فى

 عضو. فصّلي يا قديس يهوذا من أجل أن يرسل الرب روحـه القدوس علينـا لكى نتحد برأي
يـمان واحد وبرب واحـد،واحد وقلب واحد ومحبـة و   وأن يرفع أي ظلم أو تعصب من احدة وا 

 بيننـا. ساعدنـا لكى نتخطى أي خوف أو أنانيـة أو حب للمجد الدنيوي لكى نضع مواهبنـا
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األبانـا" و"السالم" " تتلى صلوات .الروحيـة من أجل بنـاء بعضنـا البعض لمجد اهلل تعالـى. آميـن
 ."و"الـمجد

 يهوذا تّداوس؟مـن هـو القديس 
وهذه ":يذكر لناالكتاب الـمقّدس فـى اإلنجيل حسب القديس متى أسماءهم كاآلتـي -هو أحد اإلثنا عشر رسوالً 

وه أخ األول سمعان المدعو بطرس ثم اندراوس أخوه ويعقوب بن زبدي ويوحنا اإلثنى عشر رسواًل. أسماء
وي ويهوذا وسمعان القان لّباوس الـمّلقب َتّداُوسوفيلبس وبرتلماوس وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلفى و 

فـى اإلنجيل حسب القّديس مرقس ضمن اإلثنا  (. وجاء أيضًا إسمه4-2:81اإلسخريوطي الذى أسلـمه")متى
(.  أمـّا اإلنجيل 85-86:4ليكونوا معه وليرسلهم للكرازة:"تّداوس")مرقس عشر رسواًل الذى عّينهم السيد الـمسيح

وحنا ويعقوب وي وقـا فنجد إسم آخـر ضمن الرسل: "سمعان الذى سّماه بطرس وأندراوس أخـاهالقديس ل بحسب
ويهوذا أخا يعقوب ويهوذا  وفيلّبس وبرتلماوس ومّتى وتوما ويعقوب بن حلفى وسمعان الـمدعو الغيور

ال له يهوذا يوحنـا نجد إسم يهوذا:" فق واإلنجيل بحسب القديس (.86-89:6اإلسخريوطى الذى أسلمه")لوقا
(. هو أيضًا 22:84وهو غير اإلسخريوطي يارب كيف أنت مزمع أن تظهرلنا ذاتك وال تظهرها للعالم" )يوحنـا

ن األول القر  ألخيرة )رسالة القديس يهوذا( الـموجودة بالكتاب الـمقّدس، فى العقد السابع من كاتب الرسالةا
الرب يسوع والذين جاء فى اإلنجيل انهم كانوا  أحد اخوة ميالدية(. وهـو أيضاً  69و 62الـميالدي )أي مابين 

رسالة القديس يهوذا نجده يقول عن نفسه:"من يهوذا عبد يسوع  فى- (، 99:84ُيدَعون إخوة يسوع )متى
ولقد أجمع  (. وبهذا يكون القديس يهوذا تّداوس هو أخو يعقوب ابن حلفى8:8يعقوب")يهوذا الـمسيح وأخي

الرسل وهو الذى كان أسقفًا  دس أن يعقوب بن حلفى هو الذى جاء عنه فى سفر أعمالعلماء الكتاب الـمق
لرسل توفى يعقوب بن زبدي قبل كتابة سفر اعمال ا ألورشليم وكاتب أول رسالة من الرسائل الكاثوليكية فلقد

فقتل  لكنيسةالوقت مّد هيرودس الـملك يديه ليسئ إلى أناس من ا كما جاء فى سفر أعمال الرسل:"وفى ذلك
(. وعليه فيكون الـمشار إليه فى سفر أعمال الرسل ورسائل 2-8:82بالسيف")اعمال يعقوب أخا يوحنا

قال:"أخبـروا يعقوب  بطرس بعد خروجه من السجن" :بولس هو يعقوب إبن حلفى أحد إخوة الرب القديس
جاب يعقوب قائاًل أيهـا الرجال ذكره فى أول مجمع فى أورشليم"أ (. وأيضا جاء88:82)أعمال"واإلخوة بهذا

 ( و عند عودة بولس الى أورشليم "وفى الغد دخل بولس معنا إلـى84:89لي")اعمال اإلخوة اسمعوا
 رسالته "من يعقوب عبد اهلل (. ويعقوب الصغيـر أو إبن حلفى هو الذى كتب فى بدء81:28يعقوب..")اعمال

يهوذا تّدواس كان أبـوه هو "حلفى" أو "كلوبا"، وهذان  (. والقديس8:8والرب يسوع الـمسيح إلى..")يعقوب
"كلوبا" و"حلفى" قدأجمع علماء الكتاب المقدس أنهما لشخص واحد )كلوبا باللغة اليونانية وحلفى   اإلسمان
إسمهـا أمـه ف اليهودى له كما أخذ شاول وهو إسم يهودى إسم بولس بعد ذلك وهو اسم يوناني(. وأمـا هو اإلسم



152 

 

العذراء عند الصليب:" "وكانت واقفة عند  التى جاء ذكرهـا كواحدة من الـمريـمات اللواتـى كن مع مريم"مريم" 
(. وأخت هنا ال تعنى شقيقة بل 29:85ومريم المجدلية")يوحنا  صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التى لكلوبا

 ذا يكون يهوذا تّداوس هذا هو ابن حلفىخال أو خالة كما فى العادات الشرقيـة. وبه إبنة عم أو عـّمة أو إبنة
واخًا ليعقوب ويوسي وسمعان. ولقد قيل ان القديس يهوذا لصلـة القرابـة هذه للسيدالـمسيح،انـه كان له شبه 

(. ولـم ُيذكر أي شيئ عن 4:6)مرقس مع يسوع فى الناصرة ولقد عاش هذا القديس طفولتـه .كبيـر بيسوع
صيد أو ولكن يقال انـه ربـما كان يعمل بال لـمسيح ليكون أحد اإلثنا عشر رسواًل،ا صناعته قبل أن يدعوه السيد

 .الزراعـة ألنـه كان من سبط يهوذا الـمشهورين بالزراعـة فى
 الـممدوح"، وهى كلمة عبريـة معناهـا "َحـْمد أو Jude or Judas"تّداوس: إسم "يهوذا معنـى إسم "يهوذا

 Thaddaeus"أمـاإسم "تّداوس .Ioudas وتنطق فى اللغة اليونانيـة ،Yehuda وتنطق فى اللغة األراميـة
  Lebbaeus"إسم يهوذا بإسم "لّباوس وفى بعض الترجمات جاء وهى كلمة أرامية أصاًل فيعنى "الكريـم".

القلب". وبهذا يكون هو الرسول صاحب القلب ورجل العاطفة  وهـى كلمة أرامية معناهـا "ذو القلب أو صاحب
 .الـممدوحو 

رى في آسيا الصغ بعد موت وقيامـة السيد الـمسيح ذهب القديس يهوذا تّداوس للتبشير :التبشيريـة رسالته
يران وسوريـة وأيضًا ليبيا، القديس سمعان القانوي أو سمعان الغيور الى مملكة إسمها  فلقد ذهب مع والعراق وا 

  جزات وأسس كنيسة هناك. ولقد قيل أن الملك أبجاراعلى أيديهما العديد من الـمع وأجريت  Edessa""أدسا
Abagaro  رسول خاص ملك أدسا، قد سمع بأنباء عن يسوع الـمسيح ومعجزاتـه فبعث إليـه برسالة مع 

لكن لـم و  الـمملكة لرسم صورة ليسوع، ومن شدة الشوق لقدوم يسوع إليـه، أرسل أحد فنانى يدعوه للقدوم إليـه،
ء ولقد نقل الـمؤرخ يوسابيوس هذه القصة وجا بالرب يسوع، أن يقوم بذلك لشدة إعجابـهيستطع ذلك الرسام 

وجاء أيضًا أن يسوع قد أمسك بقطعة من القماش وطبع وجهه  بنص لرسالة الـملك وبرد السيدالـمسيح عليهـا،
ـا جدًاوتم شفاءه. وعادة موأعطاهـا لذلك الفنان الذى عاد لبلده وأعطاهـا للـملك أبجارا الذى فرح بهـا  عليهـا

ثم عاد  .تظهـر صورة القديس يهوذا تّداوس وهو يحمل على صدره صورة للسيدالـمسيح تذكارًا لتلك الحادثـة
(. ثم 89أورشليم كما هو مذكور فى سفر أعمال الرسل )أعمال القديس يهوذا لحضور الـمجمع األول فى

ن( وكانت تلك الـمنطقة مملوءة بفساد شديد لدرجة ذبح العراق )ما بين النهري ذهب مرة أخرى الى مملكة
ران وثنيان ساح والـموتى كانوا ُيلقون فى الحقول كسماد. وفى بالد العراق والفرس كان هناك لآللهـة، األطفال

أجريت على أيديهما العديد من  حاوال بكل قوة إعاقـة التبشير ولكن الرسوالنZaroes and Arfaxat  هما
رسوالن من اللـه، ومع إنتشار اإليمان زادت هجمات  حتى ان التماثيل كانت تتكلم معلنة انهماالـمعجزات 

 .على الرسوالن يهوذا وسمعان القانوي وتم قتلهمـا الكهنة الوثنيين عليهمـا وتم القبض
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على  رأسه عن جسده يذكر التقليد الكنسي أن القديس يهوذا قد ُضرب بالحديد وتم فصل :كيفيـةإستشهاده
تم نقل جسده إلـى روما وهو اآلن  ميالدية، ولقد 81-69أيدي الكهنة الوثنييـن، ومات فى الفترة ما بين 

منح العديد من البركات لكل  8914بولس الثالث عام  ولقد أعلن البابا  موجود فى كنيسة القديس بطرس.
 .عيده من يزور قبر هذا القديس فى

أكتوبـر من كل عـام، أمـا  21يهوذا تّداوس فى يوم  ة الرومانيـة بعيد القديستحتفل الكنيسة الكاثوليكي :عيـده
 .يونيو 85يقع فى يوم  الكنيسة الشرقيـة فُذكر أن عيده

عاملين البشر، وشفيع ال لقد ُعرف عن هذا القديس بأنـه شفيع الحاالت الـمستحيلة والـمستعصية فـى نظر
بهذا يشابـه القديسة ريتا دى كاشيا التى ُيطلق عليهـا انهـا شفيعة  وهـو. بالـمستشفيات، وشفيع من ال رجاء لهـم

 St. Bridget of Sweden  (+23 الصعبـة. ولقد ذكر ان السيد الـمسيح قد ظهر للقديسة بريجيت  األمور
عظيم وهو سوف ُيسرع الى  م( ،وطلب منها أن تجعل القديس يهوذا شفيعها ألن لـه إيـمان8484يوليو
هذا القديس منذ القرون الوسطى بعد أن إنتشرت أخبار  ولقد بدأ فـى إكرام .ساعدة لكل من يلتجئ إليـهالـم

إللتجاء الى شفاعتـه. وبدأ فى إكرام هذا القديس فى بداية القرن الثامن عشر  الـمعجزات التى تمت نتيجةا
للصلوات  ،حيث كان8521ا منذ عام فى ايطاليا واسبانيا وانتشر حتى جنوب امريكا واخيرا فى امريك وخاصة

نمط الحياة وفى حاالت  وطلب شفاعـة هذا القديس من الـمهاجرين الجدد وخاصة أمام ضغوط العمل وتغيير
ـي إلنتشار تكريـمه فـي أمريكا والغرب عمومـًا عنـه ف الركود اإلقتصادي والحرب العالمية الثانية، األثر الكبير

  .الشرق

 

 شهر نوفمبر

 جميع القديسين تساعية

 اول نوفمبر
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يمكنك صالة هذه التساعية العامة لشفيعك في يوم عيده او عيدها او في وقت، ويمكنك ايضا 

صالتها يوم اول نوفمبر الموافق عيد جميع القديسين. ان الكنيسة المقدسة تقيم ، كل يوم من السنة، 
روفين، من دون تذكار خاص بهم؛ لذلك تذكارًا لقديس. وبقَي عدد ال ُيحصى من القديسين الغير مع

( تذكارًا شاماًل. فحّوَل هيكل اآللهة الكذبة المعروف 651-632أقام لهم البابا بونيفاسيوس الرابع )
)بالبانتيون( في روما إلى هيكل مسيحي وكّرسه معبدًا إلكرام سيدتنا مريم العذراء وجميع الشهداء 

 05:مايو. وفي السنة  58، اسماه "عيد جميع القديسين" في ونقل اليه رفاتهم وعّين لهم عيدًا خاصاً 
خّصص البابا غريغوريوس الثالث، في كنيسة مار بطرس، معبدًا لتكريم جميع القديسين. وفي السنة 

زار البابا غريغوريوس الرابع فرنسا وادخل هذا العيد فيها، وعّيَن له اليوم األول من نوفمبر.  :20
لباباوات فرضًا خاصًا به فأصبح من أعظم أعياد الكنيسة غربًا وشرقًا. هؤالء ومنذ ذلك الحين رسم ا

القّديسون هُم الشهداء والمعترفون والعذارى واألبرار والصديقون الذين جاهدوا الجهاد الحسن وانتصروا 
ي فعلى الجسد والعالم والشيطان وفازوا باكليل المجد األبدي. فهم شفعاؤنا لديه تعالى وعوٌن لنا 

الشدائد والمحن. فبتكريمنا اياهم نقّدم المجد والشكر هلل الذي قّواهم بنعمته واّهلهم إلى السعادة الخالدة. 
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فلنتخذهم مثااًل لنا لنقتدي بفضائلهم صابرين على آالم هذا الدهر لنستحق مشاركتهم في المجد 
 األبدي .

في حياتك األرضية المجد لك ايها ___________ شفيعي الحبيب، لقد خدمت اهلل 
يمان وحب، وها انك اآلن تتمتع برؤيته في السماء، ولقد ثابرت وجاهدت  بكل ثقة وا 
وانت علي األرض حتى الموت وحصلت علي اكليل الحياة األبدية. فأنظر اآلن الي 

المخاطر والصعاب واآلالم التي تحيط بي وتشفع من أجل احتياجاتي ومتاعبي وخاصة 
 لكي أمجد اهلل في قديسيه. آمين. )اذكر الطلبة....( 

---------------------- 

 تساعية لجميع الموتى المؤمنين

 أكتوبر وحتى مساء اول نوفمبر 24من  تبدأ

 

يا اهلل الخالق والمخلص لكل المؤمنين امنح نفوس عبيدك وخدامك الذين انتقلوا المغفرة 
هم، وما كانوا عليه وهم أحياء وانصت الي دعائنا وصالتنا الدائمة من اجلعن خطاياهم 

العفو والدخول لملكوتك األبدي. لتحيا  على ايحصلو على األرض من شوقهم للسماء ان 
 وتملك مع االبن والروح القدس في اتحاد كامل الي دهر الدهور. آمين 
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أيها األب الرحوم باالتحاد مع الكنيسة المنتصرة في السماء ارجوك ان ترحم النفوس 
تذكر حبك الالنهائي لهم واريهم رحمتك باستحقاقات ابنك الحبيب الغير المطهرية و 

محدودة. كن مسرورا ان تحررهم من األلم والحسرة حتى يتمتعوا بعدها بالسالم والسعادة 
على نعمة االنتظار التي منحتها لنفوس المؤمنين  األبدية. اشكرك أيها األب السماوي

 المنتقلة.

لمحبوب انت ملك الملوك في ارض النعيم االبدي اتوسل يا يسوع المسيح المخلص ا
اليك برحمتك ان تنصت لصلواتي وتحرر النفوس المقدسة في المطهر وخاصة )اذكر 
االسم او األسماء(. قدهم بعيدا عن سجن الظالم الي النور وحرية أبناء اهلل في مملكة 

بدمك الثمين  مجدك. اشكرك أيها المخلص الحبيب ألنك خّلصت النفوس الفقيرة
 وحفظتهم من الموت االبدي. 

أيها الروح القدس اهلل اشعل فّي نار حبك السماوي وزد ايماني وثقتي واقبل صالتي 
وشكري الجزيل التي اقدمها اليك من اجل النفوس التي تعاني في المطهر. انا اريد ان 

)والدان،  عائلتي تمتد استحقاقات هذه التساعية للكنيسة المتألمة وخاصة المنتقلين من
اخوة، اخوات، أقارب، او أصحاب(. اصغ الي صالتي حتى نتحد معهم يوما ما في 

 ملكوت مجدك.

تقديسهم على النفوس المتألمة بأيها الروح القدس اهلل اشكرك على كل الِنعم التي سبغتها 
ون بك دوتقويتهم وتعزيتهم في المعاناة الحالية والتاكيد لهم بالنعيم االبدي، حتى يتح

، ِرُثوا َتَعاَلْوا َيا ُمَباَرِكي َأِبيويسمعون الكلمات المباركة التي تدعوهم لبيتهم السماوي:"
 (. آمين94:25" )متىْم ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلكُ 

 

 تساعية للقديس أندراوس الرسول
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 نوفمبر 91

 

دة ابن اهلل من القديسة الطاهرة مريم العذراء، السالم والمجد والبركات لوقت ولحظة وال
في منتصف الليل، وفي بيت لحم، وفي ذلك البرد القارص.  فبحق تلك الساعة العجيبة 

يا إلهي، استمع إلى صالتي وهبني رغباتي، باستحقاق النعم التي ُمنحت لنا بميالد 
 آمين. .مخلصنا يسوع المسيح، ومن امه المباركة

مرة في اليوم من عيد القديس اندراوس الرسول والذى  89ذه الصالة ) كل من يتلوا ه
ديسمبر يحصل على النعمة  29نوفمبر وحتي عيد الميالد المجيد في  41يقع في 
 المطلوبة(

 

 

 شهر ديسمبر

52NOVENA TOSAINT FRANCIS XAVIER 

                                                 
52(1506 - 1552). 

 

ر في شولد في اسبانيا. ودرس االدب في فرنسا. ورافق القديس اغناطيوس. صار كاهناً في رومة وأشرف على أعمال المحبة. ثم ارتحل إلى الشرق، وب

بان، بغير تعب، لفترة عشر سنوات، ورّد الكثيرين إلى اإليمان. مات على أبواب الصين، مضطرما حبا لمجد هللا وخالص النفوس. وهو إلى الهند واليا

 . جانب القديسة تريزيا للطفل يسوع، شفيع االرساليات الكاثوليكية في العالم
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 القديس فَرنسيس كَسفاريوس، الكاهنتساعية 
 ديسمبر( 9)

 

سيس كسفاريوس المحبوب، باالتحاد بك والثقة بالعظمة االلهية وتذكرنا بالِنعم يا ايها القديس فرن
العديدة التي منحك اياها اهلل اثناء حياتك على األرض والمجد الذي حصلت عليه بعد مماتك، 

امألني بالفرح واسالك ان تحصل لي بشفاعتك القوية على نعمة الحياة او الموت في ملء 
ان تحصل لي على هذه الطلبة )اذكرها( اذا ما كانت هذه النعمة لمجد النعمة، واسالك ايضا 

 اهلل وفائدتي الروحية. آمين.
 يا قديس فرنسيس كسفاريوس صلي ألجلنا -

 لكي نستحق مواعيد المسيح -

 مرات المجد لألب. 53مرات( و 0ابانا والسالم )

 القديس اْمبروسيوس، االسقف ومعلم الكنيسة

 ديسمبر :
St. Ambrose of Milan (AD 339-397) 
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زلي، اصبح القديس امبروسيوس بواسطة نعمتك االلهية معلما عظيما ألايها األب ا
، وتمثال بايمانه بك اسالك ان ومثاال للتلمذة حتى انه اضاء كالشمعة لكل من حوله

ترشدني ألظهر عظمتك حسب مشيئتك االلهية نحوي. اسالك هذا باسم يسوع المسيح 
 مين والطاهر والقدوس. آمينابنك الحبيب الث

الّلهم، يامن اصطفيت القّديس امبروسيوس األسقف، لإليمان الكاثوليكّي معلمًا، 
وهمٍَّة  وللّشجاعةالّرسولّية مثال، أقم على الكنيسة رجاال بحسب قلبك، يرعونها بتدبير سديد

لى دهر معك ومع الروح القدس إ بربنا يسوع المسيح ابنك اإلله الحي المالك .عالية
 .الدهور. آمين

 

 

 

53NOVENA TO SAINT LUCY 

                                                 
53http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p00070.htmhttp://www.ewtn.com/saintsHoly/saints/L/stlucy.asp 

وانتشر تكريمها منذ القديم،وعمَّ الكنيسة جمعاء. وأُدرج اسمها في  (.034من الراجح أنها استشهدت فيسيراكوزا في عهد اإلمبراطور ديوقلسيانوس )

 .قانون القداس الروماني

 

http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p00070.htm
http://www.catholicdoors.com/prayers/novenas/p00070.htm
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 (For Perfect Vision)القديسة لوشيا، البتول الشهيدةتساعية القديسة 

 ديسمبر 19

 

ملتجئا نحو صالحك يا اهلل نسألك بإتضاع بشفاعة القديسة لوسيا، العذراء والشهيدة، ان 
وعظمتك. يا قديسة لوسيا تعطي عيوننا نظرا مستقيما حتى نخدمك بكل امانة لمجدك 

  .آمين من اهلل بشفاعتِك. انطلبهصلي من اجلنا واحصلي لنا على النعمة التي 

 

 

 

 تساعية القديس يوحنا الصليب

 ديسمبر 14
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54Novena to St. John of the Cross 

 

لم به يسوع المصلوب و ايها القديس يوحنا الصليب يا من خالل رغبتك القوية ان تشا
حتى وسط اآلالم ئ سوى ان تعاني وتتألم وتعطش ويلتهب قلبك تتطلع ألي ش

والمصاعب التى كنت تتقبلها بفرح عظيم، امنحني ما اسالك اياه بحق المجد الذي 
حصلت عليه كثمرة آالمك وان تتشفع من اجلي وتحصل لي من اهلل على تقبل المعاناة 

 ي هي السبيل الي السعادةمع القوة والنعمة ان احمل بحب كل المصاعب والضيقات والت
 التي تنتظرني في السماء. 

ان  ايها القديس المجيد اصغ الي اآلن من مكانك األكثر سعادة وفرح في السماء واسالك
 تستجيب لصالتي حتى بمشابهتك في حب الصليب ان استحق ان اتحد معك في

 مرات(. 0ابانا والسالم والمجد )المجد السماوي. آمين.

 اسطفانوس، اول الشهداء تساعية القديس
 ديسمبر 22

 

                                                 
 .(نحو 5148 - 545115

 

إلى أن يكون أول الرهبان في حركة إصالح رهبانية الكرمل،  يليةڤ، وأهابت به القديسة تريزيا اال5162ُولد في فونتفِرس في اسبانيا ودخل الكرمل عام 

حمل الكثير من المصاعب والعذابات. وكان رفيع الشأن قداسةً وحكمةً، كما نرى في مؤلفاته الروحية. توفي في ُعبَيدافساندها بت . 
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Novena to St. Stephen 

 

ايها القديس المجيد اسطفانوس الشهيد يا من شابهت بامانة يسوع المسيح في الحب 
 نحن المنفيين، يا من كنتوالعفاف والصالح والبرارة، اطلب منك ان تتشفع من اجلنا 
يئة من الحب السماوي تلك مفضال عند اهلل نسالك من ان تحصل لنا على شعلة مض

التى اشعلت قلبك حتى اننا نحصل يوما ما على السعادة وان نرى اهلل وجها لوجه. 
احصل لنا على هذه الفضيلة التى جعلتك في حالة القداسة والتي تثبتنا في دعوتنا 

 المقدسة والتي يدعونا ايها اهلل اال وهي المحبة.

عداء، سة، فنتعّلم محّبة األالمحبة المقدفضيلة  نسألك، يا رّب، أن تجعلنا نقتدي بمثال
كما أحّبهم القّديس اسطفانس أّول الّشهداء، الذي نحتفل اليوم بذكرى موته، إذ تضّرع من 
أجل راجميه وقاتليه. بربنا يسوع المسيح ابنك اإلله الحي المالك معك ومع الروح القدس 

 إلى دهر الدهور. آمين.

 ابانا والسالم والمجد. 

 ساعيات عامــــــةت
 تساعية من اجل عائلتنا
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Novena for our family 

 
يا اهلل يا إله الصالح والرحمة تحت حمايتك نضع عائلتنا بكل افرادها وكل ما نمتلك بكل ثقة 

ا لمقدس بحضورك وابعد عنفي حبك وحمايتك. امأل منزلنا ببركاتك كما مألت منزل الناصرة ا
ة فنحن نريدك وحدك ان تملك علينا، ساعد كل منا ان يطيع ئ اية اثار للخطيقبل كل ش

الى ئ بطاعتنا لمريم ام يسوع و بكل قوة وامانة ويشابهك في كل ش شريعتك المقدسة وان يحبك
حارس العائلة المقدسة القديس يوسف. يارب احفظنا واحفظ منزلنا من كل الشرور والكوارث 

ليب قد أي صتى وسط االحزان التي قد ترسلها لنا او وامنحنا ان نستسلم الى ارادتك السماوية ح
تسمح ان نحمله. امنحنا جميعا النعمة ألن نحيا في وفاق تام ومحبة مع جيراننا واقرباؤنا وكل 

من نلتقي بهم. امنح كل واحد منا ان نستحق ان نحيا حياة مقدسة وان ننال نعمة المسحة 
 .هذه الطلبة الخاصة )اذكرها( المقدسة في ساعة الموت. ونسأل أيضا ان تحقق

 بارك منزلناالذي خلقنا األب األزلي أيها  -
 يا ابن اهلل الذي تالم من اجلنا على الصليب بارك كل فرد منا -
 يا روح اهلل القدوس الذي قدّسنا في المعمودية بارك اعمالنا -
ي السماء ميعا فاقبلنا جأيها الثالوث األقدس اهلل احفظ اجسادنا ونقي عقولنا وارشد قلوبنا و  -

 فنسبحك ونمجدك الي ابد االبدين. آمين.

 تساعية ألية طلبـة او احتياج خاص او نعمة من اهلل
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NOVENA PRAYER FOR ANY NECESSITY 

 اليوم األول1
 يا اهلل تعالى لمساعدتي -
 يا رب اسرع لنجدتي -

ي شدتي دتي فأيها األب السماوي انت تعلم كل شيئ وال شيئ يخفى امامك برحمتك تعال لمساع
 )اذكرها( باسم المسيح اسالك هذا. آميناآلن وهبني طلبتي المتواضعة 

 )قدم عمل رحمة اليوم لمن هو في حاجة للمساعدة(.
 اليوم الثاني1

 وكن معيني يا اهلل .استمع يارب وارحمني
ي نالسماوي ان حبك لنا ال يخبوا مطلقا على الرغم من خطايانا وفشلنا، فارجوك ار  بأيها األ

رحمتك وعنايتك بي في ضيقتي هذه فارحمني باسم يسوع المسيح مخلصنا الصالح ولمجد 
 اسمك القدوس.آمين.

 )تعرف على صورة المسيح اليوم في من يحيطون بك(
 اليوم الثالث1

 يا رب ال تبتعد عني وكن معي ودافع عني
ونحيا فيك، ِزد  أيها األب السماوي المحبوب انت لست بعيدا منا حيث اننا نوجد ونتحرك

احساسنا بحضورك واعتنى بحاجتي اآلن حسب وعد ربنا يسوع المسيح لنا انك تستجب لطلبات 
 ابناؤك عند صراخهم لك. آمين.

 )في هذا اليوم سّلم كل امورك الي اهلل(.
 1رابعاليوم ال

 يارب عرفني طريقك وعلمني سبلك
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 عنا فاتوسل اليك ان ترشدني اآلن في غالبا اً مخفيغرضها أيها األب المعظم ان طرقك عجيبة و 
فاتممها بمشابهتي لمخلصلنا الصالح يسوع  احزاني وبقوتك ساعدني لكي اعرف مشيئتك

 المسيح.آمين.
 )فكر جديا اليوم ما هي في الحقيقة مشيئة اهلل في حياتك وحاول تنفيذها بجدية(

 اليوم الخامس1
ك رك كل قلقي وضيقاتي وانا اؤمن بقوة انأيها األب السماوي فيك اضع كل ثقتي وفي يديك ات

 )ساعد اليوم .تعتني بي فمنك وحدك القوة والسلطان بالمسيح يسوع الذي يشفع فينا امامك.آمين
 شخص تشعر نحوه بعدم محبة( 

 اليوم السادس1
 ال تزجرني بغضبك وال تسخط علي 

ا تي تستحق جميعهوعدم طاعتي، ضعفي ونكراني والأيها األب الرحوم، أنت تعرف خطاياي 
العقاب ولكنك امهلتني وغفرت لي وبكل حب قبلتني فباسم المسيح يسوع تعال لمساعدتي سريعا 

 في كل مشاكلي.آمين. )احفظ لسانك اليوم من الكالم الجارح او كلمات التانيب واللوم(.
 اليوم السابع1

 في وقت الشدة.   ومالذ للمضطهدين، لجأ الرب م
لتعزية  مساعدتك، ومستعد دائماً يلتمسون بدأ أولئك الذين اليمكنك ان ترفض اأيها األب السماوي، 

سوع أنشد ي اسم المسيحبمن جميع اآلمي.  ني نقذأ، و ياحتياجاتّيفي عل شفقفأالحزينة.  النفوس 
. )على مثال المسيح اصنع شيئا حسنا اليوم مع من ال يحمل مشاعر أمينرحمتك وعطفك علّي. 

 الحب نحوك(.
 م الثامن1اليو 

 الرب قريب لمنكسري القلوب ومنقذا لمنكسري النفس.
أيها األب السماوي ان صالحك يستجيب سريعا لبؤسنا، ففي ضيقي اسألك ان تنصت لي 
وتستجيب صالتي، ففيك وحدك يا رب اضع كل ثقتي رغما عن كل شيئ وباسم المسيح اسالك 

 اشد الحاجة(.  ان تستجيب. آمين. )ساعد اليوم شخص انت تعرف انه في
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 اليوم التاسع1 
 الرب اتي لخالصي وانقذني وحررني ألنه يحبني

أيها الرب العظيم أشكرك كل يوم لصالحك الالنهائي نحوي فبمعونتك سأسبحك دائما وأسّبح 
ألنك كنت معي في شدتي وانقذتني وبكل أمانة سأتبع المسيح يسوع مخلصي الحبيب. رحمتك 
 آمين.

 ن في تعامالتك اليوم وكل يوم عالمة مضيئة لألخرين(. )كتعبير عن الشكر ك
                     ----------------------- 

 المراجع
وتذكارات  ،السنكسار هو كتاب يحوي سير اآلباء القديسين و الشهداء .1

األعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات 

or-Books/Synaxarium-Coptic-Free-takla.org/Full-http://st-  اليومية..

index.html-Synexarion-or-Synaxarion/Synexarium 

http://www.catholic.org/saints 

www.americancatholic.org/features/saints/bysoddate.aspx 

tmlhttp://www.fisheaters.com/novenas.h 

http://www.catholic.org/saints/ 

http://www.catholicdoors.com/prayers/novena.htm 

http://www.ewtn.com/Devotionals/prayers/novena.htm 

http://www.praymorenovenas.com/novenas 

http://www.peregabriel.com/saintamaria/ 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/Synexarium-or-Synexarion-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/Synexarium-or-Synexarion-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/Synexarium-or-Synexarion-index.html
http://www.catholic.org/saints
http://www.americancatholic.org/features/saints/bysoddate.aspx
http://www.fisheaters.com/novenas.html
http://www.catholic.org/saints/
http://www.catholicdoors.com/prayers/novena.htm
http://www.ewtn.com/Devotionals/prayers/novena.htm
http://www.praymorenovenas.com/novenas
http://www.peregabriel.com/saintamaria/

