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 صلوات الصباح
 باسم االب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

 

 التقدمة الصباحية لرسالة الصالة
مجيع صلواتي  .يا يسوع أقدم لك بواسطة قلب مريم الطاهر   

على مجيع نيات قلبكك   ،وأعمالي وأفراحي وآالمي هلذا اليوم

تكفريًا  ،ذبيحتك اإلهلية يف العامل كلهاألقدس متحدا بتقدمة 

. .عن خطاياي وعلى نيات مجيع شركائنا وال سيما ألجل نيكة 

 .) تذكرها (

 

 فعل السجود
ثالب ألثالبااو ألثااااألق ثا اا    :أيهااا ثالااااألق ث  اا     

 .أ اا أمناو بألداأل ا نان اا .ثإلاه ثاألثح  فا  لثلاأ أ اا ي 
د  ااا بكا  ألبأ ا تاث   ألتعل  أخفى أفكااا.. ألاها ث أ ا

ألاع ألثحتااااث  ألدباااا ك ألناااو كااا   لبااا  اع تاااا ثإلاهياااأ 
 آنيو.
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 فعل األيمان
إاهاااا  أ ااااا أمنااااو أينا اااااا  لابتااااا  بااك ي ااااأ ثان   اااااأ    

ثاكالألايكيأ. ألاك  نا أألحيت به أايهاا ألبكا  ناا تامنو باه 
   ا ثاحق ف  ثادألنا آنيو.

 
 فعل الرجاء

يح أو إاه  إ ا  أاداأل با اتح ا ات  اي  ا ي األع ثان ا   
تعطي    عنتا ف  ثا  يا، ألتألصل   إاى ند   عيناا فا  

دا نااا  بحفااا ألصااااياا   ااا ألداا ت   ألأ ااات  ،ثآلخاااك
 صا ق ف  نألثدي ا بث  هايأ آنيو.

 
 فعل المحبة

فااألق كاا  ألاا     ااا  .ثاهاا  أ ااا أحبااا نااو كاا   لباا    
أل دا  حبا   .ألت تحق ثانحباأ باث حا  .صااح بث  هايأ

   . آنيو.ثحب  ايب  نل   ف ،اا
 

 فعل الشكر
أألكاا دلى ك  ثا ع  ثات  أ عنت بها دلا . ال  ،ثاه    

ألثايت ااا  نااا ث ثا هااااا  ، اااينا إ اااا حفات ااا  فااا  ثاحيااااك
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فااأاأل  أو أصااافه فاا  خاا نتا ألأخصاا  اااا  ،ثاحاضااا
كاا  أفكاااا. ألأ ااألثا  ألأفعاااا  فبااكهااا يااا اب أل   ااها 
بأدنعهااا اكاا  تكااألو بأ ااانا نضااطانأ بحبااا ألنتدهااأ 

 .آنيو ،ي اإاى تند
 

 فعل عزم التقوى
 

أ  ا   .يا ي ألع نلاا  ثافضاا   ألثاكناا  ادنيام ثانامن يو
 اا  د ناات د نااا لابتااا أو أكااألو ألاابيها  بااا دلااى  اا ا 

 ،دفيفاااا  رياااألاث   ،أ. أو أكاااألو حليناااا  نتألثضاااعا   .طاااا ت 
 ،ألأو ث اتفا  ناا بأل اع  ،صابألاث  ألافأل ا ، نطيعاا  نللاا

ت ثاتا   ا  ثدتا ت اياا ألثاا الداو ثاخط ،اك  ثنت م ثايأل 
 .آنيو ،ألأت  ى ن ها دليها

 

 دعاء إلى مريم العذراء
 

يااا أناا  أل اصااات ،  .ألثاا ك ه ،أيتهاا ثاعاا اث  ثا  ي ااأ   
أ   أدع   ف   تحت حنايتا ألأ تتا تحت ك ف تح  اا 
 ،بل أ. فكاأل   اا  نلداأ فا  حاداات . أيتهاا ث   ثاامألفاأ

ثايااأل   ألألاافيعأ ااا ن أب ااا ثانعااا  ،ألت االيأ فاا  ألاا ث  .
 آنيو. ،أل ا ا أيا  حيات   ينا ف   ادأ ننات 
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 دعاء إلى المالك الحارس
أ ع  ،ثانت لا  حاث ات  ألنا ثيت  .أيها ثانثا ثا ناأل.   

 ،ألن ات ينا  فا  خطاألثت  ،ا  اك  أكألو ن  ا ث  إلاألاا ا
 بحيق ال أ يغ دو ألايعأ اب  آنيو.

 

 دعاء إلى القديس السمي
 

نو أفتخا بأو أ نى با انه ث ع  أيها ثا  ي  ثاكاي  يا   
كناا دب تاه أ ات ألثت يتاه فا   ،ا  اكا  أدبا  إاها  ألثت ياه

حياتا اك  أند ه بعا   ضاا   أل ابحه نعاا فا  ثا انا  
  .آنيو ،إاى أب  ثآلب يو

 

 الصالة الربية
 

   ،أبا ا ثا . ف  ثا ناألثت
 ايت    أ نا ايأت نلكألتا، 

أدط اا  .كنا ف  ثا نا  ك اا دلاى ث ا  اتكو نألي تا
 ،خب  ا كفاف ا ثايأل 

   ،ألأرفا ا ا خطايا ا كنا  حو أيضا   غفا انو أخطأ إاي ا
   ،ألال ت خل ا ف  ثاتدابأ
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 آنيو. ،اكو  د ا نو ثاألايا
 

 السالم المالئكي
 

مبارككة   ،الكرب معكك   ،املمتلئكة نعمكة   ،السالم لك يا مريم   

ة يا مكريم القديسك   ،ومبارك مثرة بطنك يسوع ،أنت يف النساء

 .اآلن ويف سكاعة موتنكا   ،يا والدة اهلل صلي ألجلنا حنن اخلطأة

 .آمني

 

 قانون األيمان
 

وخالق السماء واألرض  ،اآلب ضابط الكل ،نؤمن بإله واحد   

  .وكل ما يرى وما ال يرى

وبرب واحد يسوع املسيح ابن اهلل الوحيد املولود من اآلب قبكل  

حق من إله حق مولود كل الدهور، إله من إله نور من نور إله 
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مساو لآلب يف اجلوهر الذي علكى يكدص صكار ككل      ،غري خملوق

  ،شيء الذي من أجلنا حنن البشر ومن أجل خالصنا

نزل من السكماء وسسكد مكن الكروح القكدس وولكد مكن مكريم         

 ،وصلب عوضنا يف عهد بيالطس البنطي ،العذراء وصار إنسانًا

 ا يف الكتب، تأمل ومات ودفن وقام يف اليوم الثالث كم

  ،وصعد إىل السماء وجلس عن ميني اهلل اآلب

وأيضًا سيأتي مبجدص العظكيم ليكدين األحيكاء واألمكوات الكذي      

  .ليس مللكه انقضاء

ونؤمن بالروح القدس الرب احمليي املنبثكق مكن اآلب واألبكن    

  .ومع اآلب واألبن يسجد له وميجد الناطق باألنبياء

  .قدسة رسوليةونؤمن بكنيسة واحدة جامعة م

وننتظر قيامة  ،نقر ونعرتف مبعموذية واحدة ملغفرة اخلطايا

 .املوتى وحياة جديدة يف العامل العتيد.  آمني
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 المساء واتصل
 

 باسم االب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
 

 فعل استحضار الله
كنا يلياق  ،أ    ث د  اا يا إاه  بك  ألاع ألخضألع    

ال اا أ ات  ،أ ا أمنو باا . ك ثاحاضاك ن ابدثاتا ثاع ي
 ،ألأحبااا نااو كاا   لباا  ،ألأادااأل بااا ،نااأل ثاحااق باااا ثت

حاب  ايبا  نلا  أأل .ال ا ت تحق ثانحبأ فألق كا  ألا  
 .آنيو ،د  حبا  ، ف  

 

 فعل الشكر لله
ال ا خل ت   نو ثاع   ألخألات    ف ا   ،أألكاا يا ثاه    

أل بلت اا   ألفاا يت   باا   ثب ااا ثاحبيااب ، اط ااأ دلااى ألاابها
لاا  أألااكاا دلااى  .ألحفات اا  إاااى ناا ه ثا ااادأ ،ن اايحيا  

أل ااا ا أيااا   ، ااا ا ثااا ع  ثاتاا  تفضاالت بهااا دلاا  ثايااأل 
حياااات . فباااأ. ألااا   أكاف اااا ياااا اب دلاااى دنيااام نااا ه 

إ نااا أ دااأل ث األثق  .ثإلح ااا ات ثاتاا  أ عناات بهااا دلاا 
 ،ألي اابحألا إاااى أباا  ثآلباا يو .ثاطألباأليااأ اكاا  يناا حألا

 .آنيو



 
14 

 

 اد النورفعل استمد
 ،يا نو ال يخفاه أل   ألناأل دااا  ب ااث ا ثا لاألب إ ا    

كااا  ألناااا ثالنااااا  ،أدااااف خطاياااا. ألأكانهااااثدعل ااا  
ألثاتا  أألاته  أو أكاألو  ،ثاصااحأ ثات  تبتغيها أ ت ن ا 

 آنيو. ،ألف  يأل  ثا يانأ ،أ  نها إايا ف   ادأ نألت 
 

 فحص الضمير
 

 فعل الندامة
و ألناتعاااب ناااو خداااث ،ناااأل  ث أ اااا  ااا ثنا ياااا ابااا    

إ  ااا   .خ يااا ، دلاااى ناااا د يتاااه ناااو ثاااا الت ألثاخطاياااا
 ،نغتنااا  ألنتألدعااا   ،كاا  ناا ه ثا ااي ات ،ث تبألاام باايو ياا يا
أ اات ثإلاااه ثاد ياا  ثاصااثق ثان ااتحق  .   اا  أرضااتا

ثانحبااأ بااث  يااا  أنكاا ث يااا إاهاا   اا  دا يتااا بااخيا ااأ 
ألثإلنا ااأ إ ث  نحبتااا ااا  ثاتاا  حنلتااا أو ت اافا  نااا 

أرفاا اا  يااا  .أ افاه دلاى د ااات  ألحناا ت  ألث ؟ دلا 
ألبحااق ناا ه ثااأفااأ ثاتاا  تغناا ت   بهااا  .أرفااا ااا  ،إاهاا 

ألأديش  ،أ ع  دل  باو أتألب تألبأ  صألحا ،ناثت كلياك
 .آنيو ،  ثنا بث  ا  دنيم أيا  حيات 
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 فعل القصد
 

يا ايت   نا أخطأت إايا  ط ألاكاو  و  ،يا اب  ألإاه    
 ،أكااألو  اا ثنا نغضااألبا  دلاا  ألا األت  بلغاات باا  إاااى أو

فلااي  ااا   اابي  اتبياااو  اا ن  إال أو أ اايا  ااياك نخاافااأ 
ألال  ااااينا  .فأ ااااا ثكفااااا بااخطي ااااأ ألبأ اااابابها .ناضاااا لا

ثنتلكت اااا  ألثداااا   ب عنتااااا أو أم . دنياااام ثافاااااث   
 ،ألث عكااف دلااى خاا نتا بحيااق ال يصاا    د ااا ألاا  

 آنيو.
 

 فعل الدعاء
يهاا خاصاأ بااثع ألث عا  دل ،تاح  دلى بيعتا ،يا اب   

 دااا   ،صااااح ألكه اااأ دااا يايو.  تضاااع إاياااا ياااا اب
دا  أل  ،أل ا ا ث  اا فأ  ...ألاثدي ا ناا  ... ي  ا ثابابا

أل اا ا  ،ألنعلني اا ،ألأحبا  اا ،دا  ألثاا ي ان ه ثان ي اأ أل 
 ،يااا اب تعطااف دلااى ثاف اااث  .ألثداا ث  ا ،اي اااثثانح اا يو 

 ،ضااىألثانا ،ألثان ااافايو ،ألثانتضاااي يو ،ألثان اادأل يو
ثألااااق  اااألاا دلاااى رياااا  .ألثانألاااافيو دلاااى ثاناااألت

 ،ثدناام ألاان  ثان اايحييو فاا  ألحاا ك نحبتااا .ثاناامن يو
يااا اب  .ألضاا  كاا  ثا ااا  إاااى حاياااك اديتااا ثان   ااأ

 .آنيو ، ف  ثانألتى ثانمن يوأدط ثااثحأ ث ب يأ  
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 يا إلهي
، فاحفظين فيها مكن اخلطكأ   ،إني أقدم لك نومي هذص الليلة   

 ،ومن ككل بليكة  كق ربنكا يسكوع املسكيح       ،ةومن موت الغفل

 .آمني

 

 دعاء قبل النوم
 

ياا  ،يا ألثا ك ه ناي   اي ت  ألياا أيهاا ثا ا ي  بطاا    
 ا ا ثا  ي يو ثطلاب إاايك  أو تدعلاأل    تحات حناايتك  

فاا أل  بااكاث  ن ابحا   .ألتن أل   باااثحأ اك  أ ا  نغبألطاا  
 .آنيو ،اب  ألثند ه

 أنااب اكاا   لباا   ،فيااا ي ااألع ألناااي  ألناااا يأل اا
 .أل ف    ألحيات 

 ثحضااألث د ا .  ،يا ي ألع ألنااي  ألنااا يأل اف
 .ف   ادأ نألت 

 ثدعلاااأل   أو  ،ياااا ي اااألع ألنااااي  ألنااااا يأل اااف
 .أنألت ف  اف تك 
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 صلوات قبل االعتراف
 صالة اللتماس النور

با   ثااااث  ثااا .  ،أيهاا ثااااألق ثا ا   يااا ي باألع ثا ااألا   
ألال  ،انهاااافاااأان ألااا ادأ خطي تااا  ألثك ،يغألاااى دي ااا 

 .آنيو ،أخألى ثاأل ألع ناك لا يأ
 

 فحص الضمير
 )فكا ألأفح  نا ن  ثاخطايا ثات  فعلتها(

 ضد نفسك، وضد القريب، وضد هللا
ثاك ااااا ،  ،ثاغضااااب ،ثاح اااا  ،ثاكبايااااا  :ثاخطايا ثاا ي يأ

 .ألثا دااك ،ثاألاثنأ ،ثابخ 
 

 أنا أعترف لله
  ألالطألباألياأ نااي ،أ ا ثدتاف هلل ثا اا ا دلاى كا  ألا  

ألثاااى ثاطألباااأل. ناااا نيخا ياا  ا ااي   .ثا ث نااأ بتألايتهااا
ألثاااى  ،ألثاااى ثاطألباااأل. ناااا يألح ااا ثانعناا ثو ،ثانث كااأ

ألثاى  اا ا  ،ثا  ي يو ثاا ألايو ناا بطا  ألناا بألا 
 ،باااافكا ،بااأ    أخطااأت كلياااث   ،ثا  ي اايو ألثايااا يااا أبا ااا

 .خطي ت  داينأ د ث   .ألباإلننا  ،ألباافع  ،ألباا أل 
 



 
18 

ثانعتاااف  باا  باا   ثإل اااثا:  يااا أباات بااااك     اا  ي ااأل  )
لا  ي اا بكا   ،ي كا ثان ك ثات   ضانا ب ألو ثدتاثف .أخطأت

تألثضاام ألصاااثحأ بخطاياااه أنااا  ه ألأنااا  ثاك ي ااأ بألااخ  
 ألبعاا نا ألااألفهااا ألبعاا  أو ي اانم إاألااا  .ثاكااانو بألضااألق

 :ثاكانو ي ب  ثاحلأ ألنأل يتلأل
 

 فعل الندامة
   أرضت د تا ثإلاهياأ م أل ا    يا ثاه  أ   نتألد   
 ،ألنحباألب راياأ ثانحباأ ،حا أل  ا صااح ألدنيا  باث  

ألبنعأل تااا ثإلاهيااأ ث صاا   ،ألتغتااا  كلياااث  نااو ثاخطي ااأ
 . ص ث  لابتا  أو ال ثادم إاى ثاخطي أ آنيو

 

 صالة ثانية
يا إاه  يا ي بألع ثاع   ألثااحنأ ناا أ  ا  أ اا ثاخااط     

. ثاتااا  بهاااا أن تاااا ن طااااق أناناااا نعتااااف بخطاياااا
ثرفا ا  ياا ثاها  ثرفاا اا  خطاياا. ثاكليااك  .ألثحت اتا

ألأ  اا   ااا   دليهااا نااو كاا   لباا  ألأ ااأل.  يااأ لابتااأ أو ال 
 .آنيو ،ثادم إايها ناك لا يأ أب ث  

 
يألف  ثا ا ألو أليد   ن اص ه  ،)) ل  ي صاف نو أنا  ثاكانو

ألي اااتن  ألااافادأ ثاعااا اث  كااا  يلبااات فااا   صااا ه  ،أناااا  ه
 .ااح((ثاص
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 ستعداد للتناولإلاصالة 
 

أنل   يا اب ب عنتا ك  أتت األ  ب  األك ثا لاب د ا ا    
يااا ألثنااب كاا   ،ألثو ك اات ريااا ن ااتحق ،أل نااا ثاغااافا

ال يكو يا اب د ا ا أل ناا ثاغاافا ثاا . أتدا اا  ،خيا
بااا  الاحناااأ ألثاتحااا و  .أو أت األاهناااا ال ي أل اااأ ألثال ت اااا 

 آنيو. ،اابألرفاثو ثا  ألب ألثا داك نو ك  ثاتد
 اا   أد ااا  ا بد اا ا ثان اا   ألأرفااا   ألب ااا باا نا    

أل ااق  يات ااا ب ألفااى اأفتااا أيهااا ثان اايح ادااا   ،ثاكاااي 
 .()تكاا.طبيعت ا إاى ث ب 

 

 قبل التناول واتصل
 فعل األيمان

أ اا أمناو أينا اا لابتاا  بأ اا نألداأل  بااح ي اأ  ،يا ي ألع   
 األ  د ا ا ألبأ    ن نم أو أت .ف   ا ثا اباو ثان   

 .ن   أل نا ألالنألتا ف  ن ث ثا ا ثا
 

 فعل الرجاء
إو ثااا يو يتكلااألو دليااا ال يخاا ألو  ، اا   لاات يااا اب   
ألثاداأل أو  .فأ ا أدع  ك  ل تا  بنألثديا ا ثاألاايفأ .أب ث  
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أحااى باميتاا ألثتا ع   ،أكألو بع نا ثرت . با ف  ثا  يا
 .آنيو .با ف  ثآلخاك

 

 فعل المحبة
 

 ،يا نو األ ك حباا رياا ثانا اا ،ه أيها ثانخل  ثإلا   
أينكاو أو  .تاتض  باو تعطي    ثتا اتكألو  ألتاا  ا ف ا 

فاأ ع   ، لبا ثدنااق بلى يا ثاها  أ اا ثحباا ناو  ؟ال ثحبا
 .آنيو .دل  بأو أحيا ألثنألت ف  حبا

 

 فعل التواضع
 

فل ات ن اتح ا  أو  .أ ت نأل  ثت ثا  ث اأ ،اب  ألثاه    
 .ألفى  ف  ب     كلنأ ف ط فت .تأتى إاى

 

 فعل االشتياق
 

فا اا فاحا  أل عينا ،  ،يا ثاه  إو  ف   نألتا أ إاياا   
تعاا  ألثنكاق  ،و ت ألا ا  باحنتااأفتعا  ألث عا  دلا  با

 .آنيو .لبت فيا  ف   
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 الشكر بعد التناول
 

إ   حان  ثا ي  ثان يح ألأ ا ريا ن اتحق فاااها فا     
ر اى احنتاا ألداناأ  ،ألإو ك ت رياا ن اتحق ،يا اب
 . اا ثاانيب ثا . أت األاه دأل ك ن ا  ألك
 
أن  يا اب ث فألثه ثات  نللت  ثخ  بيتا ثان ا   الو    

   .تات  ثاند 
ال ت ااانم ياااا اب صاااألت ثاانباااأ ثآل ثو ثاتااا   ااانعت 

   .صألت ت ابيحا
ث دااايو ثاتااا   ااااات ح اااألا ثاعااااي  ات اااااو ياااا اب 

   .ادا ا ثانبااا
   .دأل نا دلى  أل  ثاحق :ث ا و ثات  صاخت   أل 

ث اد  ثات   اات  ثخ  ثاك اا   ثدعلهاا أو ت ايا فا  
   .ن ا ثا ألا

ث د اااا  ثاتااا  أكلااات د ااا ا ثاحااا  دااا  نا فااا  ثاحيااااك 
   .ثاد ي ك

 .ألدنع ااا ثا اااد   األنيتااا ثداا   دليااه كاا  ثانعأل ااات
  .ألايلبت نع ا حبا ثاعاي  ألبه ت  ث  ألكاث  

 .ألثفتح ثاباب اطلبأ دنيع ا ألات خ    ثنا خ نت ا
 



 
22 

 بعد التناولصالة 
 

 فعل السجود
يا حنا  ه ثانا بألق الدا  خاث   ،ث د  اا يا اب    

ث او  دأل . نم  دأل  ثانث كأ ألثا  ي األو فا   .ثابألا
 ثا نا .

 

 فعل الشكر
ك ات نايضاا   . اا  ااات إااى  اا أألكاا يا اب      

كيااف أدا يااا يااا ثاهاا   .ك اات ف ياااث  فااأر يت   .فألاافيت  
اااي  ااا  إال أو  . اا ت بهاا إااا دلاى ثالح ااا ات ثاتاا  أح

 .أ دأل با نا ثا  أل  ألث بح اناثحنا إاى ث ب 
 

 فعل اإلهداء
 

أ. ألاا   ثناا . اااا يااا اب إ  أ عناات دلااى ألن حت اا     
ثنااا . ااااا  لبااا  أل ف ااا  ألثخصصاااهنا  . ثتاااا بدنلتهاااا

فافعا  با  نهناا ألا ت  .اتندي ا نام كا  ناا يتعلاق بهناا
 .آنيو .ألكيفنا أل ت
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 فعل الطلبة
 

خلص  ثإلاه  ثاا . داا  ألث اتألاى دلا  فا  نا ه يا ن   
ال تتاا اع أل خثص  أو يخطاف ثاك ا  ثالنايو  ،ثا ادأ

 ،ثحفا ااا  ناااو كااا  خطي اااأ .ثاااا . أ اااا نااكاااه فااا   لبااا 
ألثدعل اا  أو أب ااى لابتااا  فاا   ،ألث صااا   دلااى ثاتدااااب

 .آنيو ،حفا ألايعتا ثاطاناك إاى  ادأ نألت 
 

 صالة غفرانية تتلى أمام الصليب
 

ألثتأل   إاياا  .أدلأل دلى اكبت  بحضألاا ،ي ألع يا   
طاابا ن ا بكا  ألاألق  ف ا  أو تامنل   اتطبام فا   لبا  
ألااعا ا ث يناااو ألثاادااا  ألثانحبااأ أل  ثنااأ ح ي يااأ دلااى 

ألثاث ك لابتأ اإل ثع د ها بي نا أتصألا بفكا.  ،خطايا.
 ،ألثتان  بع ل  خن أ داألحا بحب أل ي  ألتألدم دااي 

  ااألث  ثا بأليااأ ثاتاا  بهااا  ثأل  ألثضااعا  تداااه دي اا  ناا ه ث
 ثانلا أألاا د ا يا ي ألع ثادألث  

 
 ." ثقبوا يدي ورجلي واحصوا جميع عظامي"
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 صالة قبل األكل
 

ابسط يكا ربنكا واهلنكا ميكني مرانكك مكن مقدسكك وبكارك            

وقدس طعكام سكاجديك هكذا بفكيا خرياتكك وبركاتكك باسكم        

القكدس إىل  ثالوثك املسجود لكه وادكد االب واالبكن والكروح     

 .األبد

 ....ادد لآلب  ....أبانا الذي

 

 صالة بعد األكل
 

فنصككعد  ،واشككعبتنا رنككة منككك ،اقتتنككا يككا رب بنعمتككك   

لكك التسكبيح يكا     ،الشكر الدائم وبال انقطاع لثالوثكك القكدوس  

 .مشبع الكل بنعمته ومرانه إىل األبد

 

 ..... ادد لآلب...السالم لك
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 الوردية مسبحةلوات ص
 

 وليصل إليك تضرعي  يا رب استمع إىل صالتي    

 ...ادد لآلب واألبن والروح القدس كما كان يف البدء

السكالم عليكك    ،السالم عليك أيتها امللكة أم الرنة والرأفة   

إليك نصرخ حنكن املنفكيني    ،يا حياتنا وطيبنا ولذتنا ورجاءنا

دي ونتنهككد حنككوك نككائحني يف هككذا الككوادي وا  ،أوالد حككواء

فاصغي ألينكا يكا شكفيعنا وانعطفكي بنظكرك الكر وف        .الدموع

وارينا بعد هذا املنفى يسوع مثكرة بطنكك املبارككة يكا      ،حنونا

 .شفوقة يا ر وفة يا مريم البتول الطاهرة

 

 أسرار الفرح
 (والسبت )ليوم االثنني

 
 بألااك ثانثا دباث ي  الع اث  ناي . –ثا ا ث أل  
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  اث  ا  يبتها ثايألباع. يااك ثاع –ثا ا ثالا   
 ألال ك ي ألع. –ثا ا ثالااق 
 ت  نأ ثان يح ف  ثاهيك . –ثا ا ثااثبم 

 ألد ثو ي ألع ف  ثاهيك . –ثا ا ثاخان  
 

 أسرار الحزن
 )ليوم الثالثاء واجلمعة(

 
 صثك ي ألع ف  ب تاو ثا يتألو.–ثا ا ث أل  
 دل  ي ألع.–ثا ا ثالا   
 تكلي  ي ألع بااألألا.–ثا ا ثالااق 
 حن  ثاصليب.–ثا ا ثااثبم 

 صلب ي ألع.–ثا ا ثاخان  
 

 أسرار المجد
 ()ليوم األحد واألربعاء

 
  يانأ ثااب.–ثا ا ث أل  
 صعأل  ثااب.–ثا ا ثالا   
 حلأل  ثااألق ثا   .–ثا ا ثالااق 
 ث ت ا  ثاع اث  ناي .–ثا ا ثااثبم 
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 تكلي  ثاع اث  ف  ثا نا .–ثا ا ثاخان  
 

 نورأسرار ال
 يمي ليوم اخل

 دنا  ي ألع ف   ها ث ا و. –ثا ا ث أل  
 اهألا ي ألع ف  دا   ا ا.–ثا ا ثالا   
 ثدثو ي ألع انلكألت ه.–ثا ا ثالااق 
 تدل  ي ألع دلى دب  طابألا.–ثا ا ثااثبم 

 تأ ي  ي ألع ا ا ثإلفخاا تيا.–ثا ا ثاخان  
 

فااث  .تحاات  ياا  حنايتااا  لتداا  يااا ألثااا ك ه ثا  ي ااأ   
اكاو  دي اا  ث ناا  ناو  ،طلبات ا ف  ثاضاألاثتتغفل  دو 

 .دنيم ثانخاطا أيتها ثاع اث  ثاندي ك ثانبااكأ
 

 الطلبات 
 طلبة مريم العذراء

 
 كايااي ـــــــألو    كايااي ـــــــــألو     كا تيااي ــــألو

 أ صت إاي ا           يا أيها ثان يح
 ث تدب ا ا           يا أيها ثان يح

 ثاحن ا              ب ثا ناأل.يا ه ث 
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 ثاحن ا    يا ه ثالبو نخل  ثاعاا 
 ثاحن ا               يا ه ثااألق ثا   

 ثاحن ا   أيها ثالااألق ثا  أل  ثإلاه ثاألثح 
 صل  الدل ا          يا   ي أ ناي 
 صل  الدل ا          يا ألثا ك ه

 دل االصل                               يا د اث  ثاع ثان
 صل  الدل ا          يا أ  ثان يح

 صل  الدل ا          يا أ  ثا عنأ ثإلاهيأ
 صل  الدل ا          يا أنا  طاناك
 صل  الدل ا          يا أنا  دفيفأ

 صل  الدل ا          يا أن ا  نحص أ
 صل  الدل ا         يا أنا  ريا ن   أ       

 صل  الدل ا          يا أنا  ألهيأ  
 صل  الدل ا          يا أنا  دديبأ

 صل  الدل ا         يا أ  ثانألألاك ثاصااحأ
 صل  الدل ا          يا أ  ثاخااق

 صل  الدل ا          يا أ  ثانخل 
 صل  الدل ا          يا بتألال  حكينأ
 صل  الدل ا          يا بتألال  نحتانأ
 صل  الدل ا          يا بتألال  نن ألحأ
 صل  الدل ا          يا بتألال  ا اك
 صل  الدل ا          يا بتألال ح أل أ
 صل  الدل ا          يا بتألال أني أ
 صل  الدل ا          يا ناآك ثاع  
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 صل  الدل ا          يا كا   ثاحكنأ
 صل  الدل ا          يا  بب  األا ا
 صل  الدل ا          يا أ ا  األحيا  

 صل  الدل ا          ا أ ا  نكاناي
 صل  الدل ا          يا أ ا  ثاعبا ك
 صل  الدل ا          يا ألا ك  ايأ
 صل  الدل ا          يا باج  ثأل 
 صل  الدل ا          يا باج ثاعاج
 صل  الدل ا          يا بيت ثا نب
 صل  الدل ا          يا تابألت ثاعه 
 صل  الدل ا          يا باب ثا نا 
 صل  الدل ا          يا  دنأ ثاصبح

 صل  الدل ا          يا ألفا  ثاناضى
 صل  الدل ا          يا نلدأ ثاخطأك

 صل  الدل ا          يا نع يأ ثاح ث ى
 صل  الدل ا          يا نعأل أ ثا صاان
 صل  الدل ا          يا  لطا أ ثانث كأ
 صل  الدل ا          يا  لطا أ ثآلبا 
 صل  الدل ا          يا  لطا أ ث  بيا 
 صل  الدل ا          يا  لطا أ ثاا  
 صل  الدل ا          يا  لطا أ ثاأله ث 

 صل  الدل ا         يا  لطا أ ثانعتافيو
 صل  الدل ا           يا  لطا أ ثاع ثان

 صل  الدل ا         يا  لطا أ دنيم ثا  ي يو
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 صل  الدل ا        حبألال  بها بث     ثصل يا  لطا أ ن
 صل  الدل ا         يا  لطا أ ن ت لأ إاى ثا نا 
 صل  الدل ا         يا  لطا أ ثاألا يأ ثان   أ

 صل  الدل ا          يا  لطا أ ثا ث 
 أ صت أاي ا        يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 
 ث تدب ا ـا        يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 
 ثاحن ـــــــا         يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 

 
 طلبة قلب يسوع األقدس

 
 كايااي ـــــــألو    كايااي ـــــــــألو     كا تيااي ــــألو

 أ صت إاي ا           يا أيها ثان يح
 ث تدب ا ا           يا أيها ثان يح

 احن اث             يا ه ث ب ثا ناأل.
 ثاحن ا   يا ه ثالبو نخل  ثاعاا 

 ثاحن ا              يا ه ثااألق ثا   
 ثاحن ا  أيها ثالااألق ثا  أل  ثإلاه ثاألثح 
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثبو ث ب ث  ا 

 يا  لب ي ألع ثانكألو باألق ثا   
 ثاحن ا   ف  أحألا  ثال  ثاع اث 

 يا  لب ي ألع ثانتح  دألناث  
 ثاحن ا    اهيأبااكلنأ ثإل

 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثاع ك ثاغيا نت انيأ
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 ثاحن ا  يا  لب ي ألع نيك  ه ثان   
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ن كو ثاعل  ثاعاي 
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع بيت ه ألباب ثا نا 
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع أتألو ثانحبأ ثانتأدج 

 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ن ا ثابا ألثاحب
 ثاحن ا   ألع ثاننلأل  دأل ك ألنحبأ يا  لب ي

 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ادأ ك  ثافضا  
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثان تحق ك  حن  ألل ا 

 ثاحن ا يا  لب ي ألع نلا دنيم ثا لألب ألناك نا
 ثاحن ا يا  لب ي ألع ثاحاأل. ك  ك أل  ثاحكنأ ألثاعل 

 ثاحن ا يا  لب ي ألع ثاحا  فيه ك  ن   ثاثنألت
 ثاحن ا  ا . به  ا ث ب د ث  ث يا  لب ي ألع

 يا  لب ي ألع ثا . نو ثنتث ه أخ  ا  حو 
 ثاحن ا     بأدنع ا

 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ن يأ ثآلكا  ثا نايأ
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثاصبألا ألثاغ يا ثااحنأ

 ثاحن ا يا  لب ي ألع ثاغ   ادنيم ثا يو ي دأل ا
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثاكفااك دو خطايا ا

 ثاحن ا   ب ي ألع ثانألبم دااث  يا  ل
 ثاحن ا يا  لب ي ألع ثان حألق نو ثد  آلان ا

 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثانطيم حتى ثانألت
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ثانطعألو بااحابأ
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع ي بألع ك  ت ليأ
 ثاحن ا             يا  لب ي ألع حيات ا ألث بعال ا
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 ثاحن ا  يا  لب ي ألع  ثن ا ألنصااحت ا
 ثاحن ا   يا  لب ي ألع ضحيأ ثاخطايا

 ثاحن ا  يا  لب ي ألع خث  ثااثديو با
 ثاحن ا  (2يا  لب ي ألع ادا  ثانا تيو فيا)
 ثاحن ا  يا  لب ي ألع  عي  ثا  ي يو كافأ
 أ صت إاي ا       يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 
 أ تدب اـ ا       يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 

 ثاحن ا            ا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا ي
 

 يا ي ألع ثاأل يم ألثانتألثضم ثا لب 
 أدع   لب ا ألبيها  ب لبا ث    

 

 لنصل
 

انظر إىل قلب ابنكك   ،أيها اإلله األزلي القادر على كل شيء   

واىل التمجيدات والتكفريات اليت أداهكا   ،احملبوب إىل الغاية

الطك    ،ى مكا طلبكوا منكك الرنكة    وحتك  .لك من اجل اخلطاة

وامنحهم الغفران باسم ابنك يسكوع املسكيح الكذي  يكا      ،بهم

 روح القدس إىل دهر الداهرين، آمني.الوميلك معك باحتاد 
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 طلبة مار يوسف
 

 كايااي ـــــــألو    كايااي ـــــــــألو     كا تيااي ــــألو
 أ صت إاي ا           يا أيها ثان يح
 ث تدب ا ا           يحيا أيها ثان 

 ثاحن ا              يا ه ث ب ثا ناأل.
 ثاحن ا    يا ه ثالبو نخل  ثاعاا 

 ثاحن ا     يا ه ثااألق ثا   
 ثاحن ا   أيها ثالااألق ثا  أل  ثإلاه ثاألثح 

 يا ناي  ثاع اث  خطيبأ ناا يأل ف ثابتأل    صل  الدل ا
 صل  الدل ا            يا ناا يأل ف ثاعفيف ثابتأل  

 صل  الدل ا          يا حان  ثا بيحأ ثان   ك
صل  الدل ا          يا حاا  بتألايأ ناي  ثاع اث 

 صل  الدل ا           يا حافا ثان يح ف  نابه 
 صل  الدل ا         يا نلا  ثاطادأ ثاكانلأ

 صل  الدل ا        يا  دااث  ثافم   اث  نو ثانلألا
 صل  الدل ا         أ ثانتد  يا ألا  ثاكلن

 صل  الدل ا         يا آأل. ثإلاه ثاغايب
 صل  الدل ا         يا تنلا  ثاع   ثاكان 

 صل  الدل ا        يا  أل و ثاعفأ ثان  نأ نو ثا   
 صل  الدل ا         يا خا   ثانألألاك ثاعاينأ

 صل  الدل ا         يا نغ . اثد  ثاعاا 
 صل  الدل ا         يا ا او ثاكلنأ ف  صنته
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 صل  الدل ا         يا أبا  نابيا  البو ه
 صل  الدل ا         يا حاا  ثاك   ثا ناأل.

 صل  الدل ا        يا فا . ثافا . ثان اب د ا ف  ثاهيك 
 صل  الدل ا         يا نخل  نخل  ثاعاا 

 اصل  الدل           يا ألفيع ا ثان ت ا
 صل  الدل ا         يا بتألال  خطيبا  اث  ثابتأل 

 صل  الدل ا            ياريألاث  دلى خث  ثا فأل 
 صل  الدل ا         يا نحان  ثاك ي أ ثان   

 أ صت أاي ا        يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 
 ث تدب ا ـا        يا حن  ه ثاحان  خطايا ثاعاا 

 ثاحن ـــــــا         ن  خطايا ثاعاا يا حن  ه ثاحا
 أ انه ه  ي ث  دلى بيته
 ألا ي ا  دلى دنيم ن ت اه

 
 

 لنصل
 

اكاا    ااا   ،خطيااب ألثااا تا ثا  ي ااأ ،ع ااا ثفضاا ي  ثالهاا  ا   
يااا نااو يحيااا ألينلااا ناام  .بألاافادأ نااا ال   اا ا أو   ااااه ب ألت ااا

 .ثآلب ألثااألق ثا    إاى  نا ثا ثنايو آنيو
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 رقةتفصلوات م
 صلوات اىل الروح القدس

  الصالة األوىل    

دعين أرى كل شئ وأرني طريق  ،روح القدسايها اليا   

الوصول اىل هديف. أنت الذي تعطيين قوة املغفرة، اخلطأ 

واإلساءة اليت حلقت  قي. أنت الذي اتوق وأرغب ان تكون 

ارغب وأشتاق أن  ،معي و ياتي دائمًا لذا يف هذص الصالة

ك من كل جوارحي وصميم قليب على كل املواهب اليت أشكر

أنا الذي أرغب أن أكون معك دائمًا  .وهبتين إياها يف حياتي

ملشقات اليت وال أفرتق عنك أبدًا مهما كانت املصاعب وا

أتوق أن اكون معك يف فردوسك امللكوتي  أعانيها او سأعانيها،

  املقدس. آمني

   
   



 
36 

  الصالة الثانية

ا الروح القدس وارسل من السماء شعاع نورك. هلم هلم أيه  

 ،هلم يا ضياء القلوب ،يا أبا املساكني، هلم يا معطي املواهب

أيها املعزي اجلليل، يا ساكن القلوب العذب. أيتها 

ويف احلر إعتدال  ،اإلسرتاحة اللذيذة. أنت يف التعب راحة

وب ويف البكاء تعزية، أيها النور الطوباوي، إمأل باطن قل

 .مؤمنيك، ألنه بدون قدرتك ال شئ يف اإلنسان، وال شئ طاهر

طهر من كان دنسًا. إسق من كان يابسًا. إش  من كان معلواًل. 

لني من كان صلبًا. إضرم ما كان باردًا. دبر ما كان حائدًا. 

إعط .رّيح من كان قلقًا.إغفر من كان خاطئًا. هدء من كان غاضبًا

واهب السبع، إمنحهم ثواب مؤمنيك املتكلني عليك امل

. .أعطهم السرور األبدي ،الفضيلة، هب هلم غاية اخلالص

  آمني
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  الصالة الثالثة  

أيها اإلله املعزي، روح احلق، يا كنز اخلريات وينبوع 

احلياة ويا مقسم املواهب ومانح العطايا اإلهلية. هلم وأسكن 

حًا فينا وّطهرنا من كل دنس. قلبًا نقيًا اخلق فينا ورو

مستقيمًا جدد يف أحشائنا، روح العفة والنقاوة. روح التقوى 

والقداسة، روح احلكمة والفهم. روح املشورة والقوة، روح 

العلم وخشيتك. كنت معينًا وفيما بيننا مرشدًا ومعينًا ومقويًا 

ومسليًا. أيها الروح القدوس الرحيم الصاحل، اعطين ينبوع 

لرتضى بالسكن فيه. أال هّلم دموع بها أغسل قليب من أوساخه 

واحزم فيه نار حبك اإلهلي وانعش يّف روح العمل الصاحل، 

  ألحيا بك واىل ابد اآلبدين. آمني

   

 اناا أفاث   تسبحة الصباح

 

  .نباركك يا جابلنا ،لك الشكر يا صانعنا ،لك التسبيح يا إهلنا
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نا ياا لل ا   ،أيها الرب احلنان واإلله الرحوم واخلالق الرؤوف

  .وحافظنا ومقوينا ومعيننا

وكثرة نعمتك  ،نسجد لك يا رب ونشكرك على طول أناتك معنا

  .لنا

ألطف بنا أيها الرحاوم وتارأف بناا حسار كثارة مرا اك ياا        

  .اتكالنا وملجأنا احل ني

  .يا ربنا وإهلنا أثر لنا وجهك فنخلص

  .يا قابل التائبني مبرا ه أقبل صالتنا ودعائنا

جير لساااجديه أ ااح أن تاادنل صااالتنا أمامااك   أيهااا اتساات

 .وأر نا يا غافر ذنوب التائبني حبنانه

أغفاار لنااا ذنوبنااا ونطايانااا حبنانااك يااا ماااح  نطايااا البشاار 

  .بنعمته

أعطناا أمناا     .أمح نطايانا الكثرية وأشفق علينا يا رجااء البشار  

 وسالما  لنشكر ثالوثك اتقدس يا سيد الكل إىل األبد آمني.
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 ح ام صالة الصبختا
 

 .منجدك أيها الرب للص مجيع البشر ،عند شروق ال بح   

وانعم عليناا مبففارة    ،اعطنا بر تك نهارا  مملوءا  راحة وسالما 

 .اخلطايا

وال حترمناا ما     ،وال تفلق بابك بوجهناا  ،ال ختير رجاءنا   

عنايتك وال تعاملناا ياا اك كماا نساتنق الناك وحادك عاارف        

  .بضعفنا

ازرع يا رب يف اتسكونة حبا  وسالما  واتفاقاا  واحفاا الكهناة       

واشاف اترضاى    ،وضع ساالمك باني العظمااء    .واتلوك واحلكام

 .وادم العافية لألصناء واغفر ذنوب مجيع بين البشر

يا رب فلتنفظنا نعمتك يف طريقنا كما حفظت فتاك داود م     

ماا نق اد     شاول واعطنا برأفتك أن ن ل حبسار مشايكتك إىل  

 .بسالم وأمان
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جننا يا رب م  الشارير بتلاك النعماة الاظ حفظات موساى          

النيب يف البنر وأصعدت دانيال م  اجلر ووقيت آل حننياا يف  

 .اآلتون

 ،ون اعد اداد لالبا     ،نقوم عند ال بح وكلنا نسجد لآلب   

  .لروح القدسلوالشكر 

البا  ورأفاة   فلتك  يف عضدنا كال أيامناا نعماة االب وشافقة ا      

الثاالو  اتكالناا علياك ياا معينناا وطبيبناا       ، أيها الروح القدس

اسكر مرهم مرا ك واجرب انكسارنا لاكال نهلاك إىل    ،احلقيق 

  .األبد

 ،أننا لعاجزون ع  حفا وصاياك م  دون معونتك أيهاا اتسايح  

احفاا سااجديك نلاتمس مساتعطفني      .يا عاضاد مكمال إرادتاك   

الففاران ما  احلناان اتفتاوح باباه      ونتضرع مسرت ني ونساتمد  

 .جلميع التائبني إليه
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" أنين ما زلت أعدك يوما بعد يوم بان أتاوب يف الفاد. عاربت    

أيام  وان رفت ونطاياي باقية بعاد حتان  علا  أنناا اتسايح      

 ()تكرر.وار ين" آمني

 

 فعل التخصيص لقلب يسوع األقدس
 

ه يف قلبكك  أنى اهدي لك قليب فضع ،يا يسوع فادي احلبيب   

ففي هذا القلب الطاهر قد رمت السكنى وبه قصكدت   .األقدس

بهككذا القلككب رمككت أن أكككون اهككواًل يف العككامل     .أن احبككك

ومعروفًا منك وحكدك فقكط. ومكن هكذا القلكب األقكدس اسكتمد        

يف هذا القلب أجكد القكوة واألنكوار     .حرارة حب أغين به قليب

وإن ذبلكت   ،يفكأن ضكعفت قكوان    .والشجاعة والتعزية التامكة 

  .وأن قلقت سكن روعي ،أحياني وإن حزنت عزاني

يا قلب يسوع األقدس فليكن قليب هيكاًل حلبك وليذع لساني   

وليتأمل عقلكي كمالكك    .جودك ولتحدق عيناي دائمًا جبراحك
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وليعرب كل ما بي عكن حكيب    .ولتتذكر ذاكرتي عظم مرانك

ضكحية ككل   وت .لقلبك وليكن قليب مستعدًا الحتمال ككل شكيء  

  .شيء حبًا بك

يا أحب القلوب واحنها وارنها بعد  .يا قلب مريم الطاهر   

قكدمي يكا بتكواًل طكاهرة لقلكب ابنكك        ،قلب خملصي احلبيكب 

نككه يشككفق علككى إف. ومقاصككدنا ،وحبنككا ،احلبيككب يصيصككنا

حتى إذا ما  .فينجينا من باليانا ،ويتحنن على شقائنا ،بؤسنا

 وادي الشكقاء أصكبحت ملكتنكا    كنت شفيعتنا وحمامية عنا يف

 .يف دار البقاء آمني

 

 تذكرة للبتول الطاهرة
 
ث كا. ياا نااي  ثابتاأل  ثاامألفاأ إ اه اا  ي انم  اط إو أحا ث    

فبه ه ثال اأ  صا تا  .ثاتدأ إاى حنايتا ألطلب ألفادتا فخاب
يا د اث  ثاع ثان نتضادا  بيو يا يا ألباكياا  دلاى ناا داان 

ا أ  ثاكلنااأ ثإلاهيااأ ال تافضاا  ياا .ن اا  نااو ثاخطايااا ألثااا  ألب
 .آنيو ،طلبات  ب  ث تنع  ا  ألث تديب 



 
43 

 التبشير 
 

 نثا ثااب بألا ناي  ثاع اث  فحبلت نو األق ثا   .  
 السالم لك
 

 نا أ ا أنأ ثااب فليكو ا  ك ألاا. : اات ناي  النثا   
 السالم لك
 

    .ألثاكلنأ صاا د  ث  ألح  في ا   
 السالم لك

 

 األنفس المطهريةمزمور لراحة 
 

يااا اب ث ااتنم  .نااو ث دناااق صاااخت إايااا يااا اب    
إو  .ااتكو أ  ااا ت صاتاو إااى صاألت تضاااد  ،صاألت 

 و ناو  ،ياا اب فناو يلبات ،ك ت اآللا  اثصا ث  ياا اب
 ،نو أد  أ نا صابات ااا ياا اب ،د  ا نأل ثالرتفاا

ناو  .تألكلت  ف   دلى ثاااب ،صبات  ف   ف  أ ألثاا
نااو أ فداااا ثاصاابح فليتكاا   ،ى ثالياا ث فداااا ثاصاابح إااا

 و ألنااأل ي داا  إ اااث ي  نااو كاا   .إ اااث ي  دلااى ثااااب
 .آلانه
 



 
44 

 طلب الميتة الصالحة من مار يوسف
 

 ،يا ناا يأل ف ثاندي  خطياب نااي  ثاعا اث  ثاطااناك   
أ اأاا أو  ،يا نحاان  ثان اا ديو ثاا .  لات نيتاأ  اعي ك

 . ت ااتن  ااا  بألاافادتا أو أداايش ألأنااألت نللااا باايو ياا
 .آنيو ،ي ألع ألناي 

 

 التماس نعمة الطهارة من مار يوسف
 
ثاااا .  ،أيهاااا ثا ااا ي  يأل اااف حااااا  ث بكااااا ألإياااان    

ألدلاى نااي   ،أمتنو دلى ي األع ثان ايح ثابااثاك بااا ثت
أتأل ا  إاياا ألأ األا ا بحاق نااتيو  .أنه د اث  ثاعا ثان

  نااو  أو تصااأل  (ي ااألع ألناااي )ثاااأل يعتيو ثاع ياا تيو 
  أ أل  دلى ثا ألث  بخ نأ ي األع ألنااي  ك      ألتدعل 

 ،بعفااأ كانلااأ ألضاانيا   اا  أل لااب طااانا ألد اا  دفيااف
 .آنيو
 

 صالة ألجل العائلة
ألأبعاا  د ااه كاا  فخااا  ثاعاا أل  .أفت اا  يااا اب ناا ث ثابياات   

بحاق  ،ألثحا  فياه  عنتاا ،ألأ كو فياه نث كتاا ثا  ي ايو
 .آنيو ،أب ا ثاألحي  اب ا ي ألع ثان يح
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 لمقدسةصالة ألجل الكنيسة ا
يااا نااو أدلااو نداا ه ادنياام ث ناا   ،ثالهاا  أيهااا ثا اا يا   

د   أدنا  احنتا ألألفق بيعتاا باأو  ،ثانعتافأ باان يح
اكااا  تااا ثأل  دلاااى  ،تنتااا  فااا  كااا  أطااااثف ثان اااكأل أ

 .آنيو ،بأيناو لابت ،ثالدتاثف با نا
 

 صالة ألجل وحدة الكنيسة
يااا نااو صااليت  باا  نألتااا  داا   ،أيهااا ثااااب ي ااألع   

ألأألصاايت ا االا باانحافاااأ دلااى ناا ه  ، ي ااتاألحاا ك ك
تعطااف ألأ اااا إاااى دنياام  ،اياامنو بااا ثاعاااا  ،ثاألحاا ك

ألحااا ك  اته ،ثختثفااا ارااا ألأنااا حه   ،ثانااامن يو با ااانا
أدنعه  تحت  الطاو ناو أ نتاه دلايه   .ث يناو ألثانحبأ

أصااافح دناااا صااا ا د اااا ناااو نلااا  ألاااايا  .اثدياااا  ألأباااا  
 نا ألأدنعهاا ك ي تا باانحبأ ألألحا ،كن  يا اب .أنانه 
 .ث ابم ف  نلكألتا آنيو دهاتنو ثا

 

 صالة ألجل الوطن
أحا   .أب اط ياا اب يني اا دلاى نا ث ثااألطو أل ااك يه   

بااك اا  .فيه ثا ث  اك   عيش بنحباأ ألأخاألك نام ثادنيام
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ا كااألو نلاااال  اب يااأ ثانااألثط يو ثااا يو  عاايش فينااا بياا ه  
 .آنيو

 وصايا الله العشر
 .و اا إاه ريا.ال يك ،أ ا نأل ثااب إاها .1
 ال تحلف بأ   ه بااباط . .2
 أحفا يأل  ثااب. .3
 .أكا  أباا ألأنا .4
 ال ت ت . .5
 ال ت و. .6
 ال ت اق. .7
 ال تأله  باا ألا. .8
 ال تألته ثناأك  ايبا. .9
 ال تألته ن ت ى رياا. .11
 

 وصايا الكنيسة السبع
 

 ثحضا ثا  ث  أيا  ثآلحا  ألث ديا  ثانأنألاك. .1
 ألضأ.ص  ثاصأل  ثاكبيا أل ا ا ثالصألث  ثانفا .2
 ث  طم دو ثا فا ف  ث يا   ثانفاألضأ. .3
 ثدتاف بخطاياا الكانو أ له ناك ف  ثا  أ. .4
 .ت األ  ثا اباو ث     أ له ف   نو ثافصح .5
 .أألف ثاباكأ أ. ثاعألا .6
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 أنت م دو إكلي  ثاعا  ف  ث  ن أ ثانحانأ. .7
 

 تسبحة الشكر
ثاألكا الصااح ثا . حاا د  ا ا ناو دبأل ياأ ثاألاايا    

ثاغاضابيو ب ابب   اناألييوثا دناألع ا نم ألثانألت أل اان
   .ثلن ا

خاااج فاا  ألا ااا  ،نبااااا ثاااامألف ثااا . حاايو ااا   طلبااه
ألفااااق بحيات اااا ألنلااا  نثك اااا ألادألد اااا فااا  صاااألاك 

   .ثاخاألف ثاضا 
ألثالا  ألثب اا   داا كيا  اا ثاا . ضا  فانتا ن، ناات لا   اا  

   .ثااألحا ييو بتألبت ا أل يانت ا دنألعأل ات 
ثاتااا  أاهاناااا ا اااا نحاااب  ،ناااأال تألصاااف ثانحباااأ ثاعاي

ألصااااح ثاعاااا  ناام  ،د  اا ا ألنااو طبيعت ااا دعاا  أل اايطا  
ثانعدااا ك ثاتااا  أداثناااا  حاااأل بألاااايت ا تفأل  اااا  .دانتاااه

ألتفألق ك  ثاخث ق إ  دع  د   ا نيك      ايكن  فيه 
  دأل  ثادنيم 

نلناااألث ألث  نألاااألث ناااو  ،أيهاااا ثالاضااايألو ألثا اااناأليألو
ألدانأ ثاثناألت دانأ ثا ادأ ف   بلغ د   ا إاى  نأل 

   .ثاثن اا
كاا  نااا فاا  ثا اانا  ألث ا  يألااكا ألإيا ااا الاا . دااا  
د  اا ا داا   ا ألنحااق آلان ااا أل دا ااا با اانه ألثخضاام نااو 

   .ثااب ثااحنأ ألن ه ثا داك ثاكلياك
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 .ثااا . افع ااا فااألق ثاكاا  ،ي ااتحق ثانداا  نااو كاا  ث فااألثه
 آنيو. ،فل    اه ثات بحأ إاى ن ن ثا نألا

 

 شهر ديسمبر()في  صالة التبريكات
 

  :اتكو نبااكأ يا ناي 
 .ثا ادأ ثات  فيها صات ألثا ك ه .1
 ثا ادأ ثات  ألا ت أبو ه. .2
 .أأل   بلأ  بلت ألفت  أبو ه .3
 .أأل    طأ حليب نو ل يا اضعها أبو ه .4
 

 تضرع قبل النوم
 

بهاا   اأاا أ اتدب ا اا  ،أباو نااي  ،أيها ثان ايح ثإلااه   
   .ألأاح 

ألأافاااام د ااااا ثاحاااا و  ،  حااااا فاااااج د ااااا ثاضاااايق ألثال
   .ألثالرتنا 

   .ف  ثان ا ا ا حاا ا   ،ألأا   نثا ثا ث 
   .  أل  أل ند ا باحتاث  ،ألد   ث صاثف ثااث 
 . ألكاا ألكاث  دلى ثا ألث  ،ألانا   تبه بأح و  يا 

 



 
49 

 ابــــق مــعــــي
 

 ابق معي يا رب الن وجودك ضروري معي كي ال 

 ركك. ابق معي يكا ربأنساك، انك تعلم بأي سهولة أت

 ألني ضعي  و اجة اىل قوتك حتى ال أقع باستمرار.

 ابق معي يا رب ألنك أنت حياتي وبدونك أني بدون حرارة. 

 ابق معي يا رب ألنك أنت نوري وبدونك أنا يف الظلمة. 

 أبق معي يا رب كي تزّيين أرادتك.

 ابق معي يا رب ألمسع صوتك واتبعك، 

ارغكب ان احبكك ككثريا وابقكى دائمكا       وابق معي يا رب النكي 

 بصحبتك.

 ابق معي يا رب إذا أردتين أن أكون خملصا لك.

ابق معي يا يسوع النه رغم افتقار نفسي، فهي تريد أن تكون 
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 لك مركز تعزية وعش للمحبة.

ابق معي يا يسوع الن الوقت أمسكى متكأخرا وشكارف النهكار     

دينونكة واألبديكة   على أنتهائه...اي ان احلياة متر، املوت، ال

تقرتب وانه من الضروري اسكتعادة قكوتي حتكى ال أتوقك  يف     

 الطريق، وهلذا فأنا  اجة إليك. 

 اصبح الوقت متأخرا واملوت قريبا وإني اخشى الظلمة 

والتجارب واجلفاف والصلبان والعذابات وكم أنا  اجة إليك 

 يا يسوع يف ليلة املنفى هذص.

ليلكة احليكاة هكذص، احملفوفكة     ابق معكي يكا يسكوع، النكي يف     

 باملخاطر، انا  اجة اليك.

اجعلين اعرفك كما فعكل تالميكذك عنكد كسكر اخلبكز، أي أن      

تكون مناولة االفخارستيا النور الذي يقشع الظلمكات، والقكوة   

 اليت تدعمين والفرح الوحيد لقليب.

ابق معي يا سيدي،ألنه يف ساعة موتي أريكد أن ابقكى متحكدا    
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 بك، 

 يكن باملناولة فعلى االقل بالنعمة واحملبة  فاذا مل

ابق معي يا يسوع، إني ال اطلب منك التعزية اإلهلية ألني ال 

 استحقها، لكن هبة حضورك، نعم هذا ما اطلبه منك. 

ابق معي يا رب ألني ا ث عنك وحدك، عن حبك، نعمتك، 

إرادتك، قلبك، روحك، الني احبك وال اطلب مكافكأة أخكرى   

 بك اكثر، مبحبة ثابتة وعملية، غري أن اح

أن احبك من كل قليب على األرض حتى أواصكل حبكك بكمكال    

 يف األبدية آمني.

 بيو  قديسال                                          
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 مزامري التوبة

 31اتزمور 

 سرتت. وخطيئته غفرته؛ معصيته ملن طوبى

 خداع. روحه يف وال إمثا؛ الرب عليه  سب ال ملن طوبى

 نهاري. طوال أزأر وأنا، عظامي بليت سكت حني

 وليال نهارا علّي ثقلت يدك الن

 الصي  قيظ يف هشيم اىل قليب حتول

   إمثي كتمت وما خطيئيت أ تك

 خطيئيت. وزر رفعت وأنت، "مبعاصي للرب :"أعرتف قلت

 الضيق أوان يف صفي كل إليك يصلي لذلك

 سبيال إليه استطاعت االغزيرة؛مل املياص طغت وان حتى

   تقيين الضيق من لي، سرت أنت

  حتيطين النجاة وبرتانيم

 تسلكه الذي الطريق يف وأرشدك أعلمك إني
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 ترعاك. وعيين لك ناصحا وأكون

 فهم بغري والبغل كالفرس تكن ال

  مجاحهما يكبح ورسن بشكيمة

 منك. يقرتبا ال لكي

 فالرنكة  ربالك  علكى  املتوككل  أمكا  ،الشكرير  أوجكاع  اكثكر  ما

 حتوطه.

 األبرار أيها وابتهجوا بالرب افرحوا

 أمجعني. القلوب مستقيمي يا وهللوا

 

 37اتزمور 

  تؤدبين ال وبغضبك  توخبين ال بسخطك رب يا

 سقطت. علي ويدك  هوت علي سهامك فان

    جسدي يف صحة ال غضبك من

 عظامي. يف سالمة ال خطيئيت ومن
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   رأسي جاوزت آثامي

  طاقيت من أثقل ملكح وثقلت

 ناقيت. جراء من  وقاحت انتنت جروحي

 زارت. قليب زئري ومن وانسحقت؛ جدا احننيت

   أمامك كلها بغييت السيد، أيها

 عليك. خيفى ال وتنهدي

 معي. يبق مل عيين نور تفارقين؛وحتى وقوتي قليب خيفق

  ضربيت عن متنحني  ورفاقي أحبائي وق 

   الشباك نصبوا نفسي اطالبو، أقاربي بعيدا ووق 

 طكوال  باملكايكد  ومتتمكوا ، بكاهلالك  نطقكوا  شكري  وامللتمسكون 

 النهار.

 فاص يفتح ال وكاألخرس، يسمع ال فكاألصم أنا أما

 فمه يف رد من له؛وليس مسع ال كمن وكنت

  إهلي السيد أيها سيب وأنت، رب يا رجوت إياك ألني
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 يتعظمكوا  ال قكدمي  زلكت  وإذا، بكي  يشكمتوا  ال ": قلكت  فاني

 ."علي

 حني. كل يف أمامي ووجعي ،الزلل من قريب وأنا

 خلطيئيت. واقلق  بإمثي واخرب

   كثريون يعادوني سبب بال من

   جازوني بالشر اخلري عن ومن، عديدون يبغضوني ظلما ومن

 عادوني. الصالح إىل أسعى والني

 عين. تتباعد وال  اهلي الرب أيها ترتكين ال

 خالصي. السيد يهاأ  نصرتي إىل أسرع

 

 51املزمور 

 معاصي. امح رأفتك وبكثرة، رنتك  سب اهلل يا ارنين

 طهرني. خطيئيت ومن إمثي؛ من غسال زدني

 حني. كل يف أمامي وخطيئيت مبعاصي عامل فإني
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 صنعت. عينيك أمام والشر، خطئت وحدك إليك

 قضيت. إذا نزيها وتكون، تكلمت إذا عادال فتكون

 أمي. بي حبلت اخلطيئة ويف، ولدت اإلثم يف اني

 اخلفية. يف احلكمة وعلمتين، النفس أعماق يف احلق أحببت

 بياضا. الثلج فأفوق أغسلين فاطهر؛ بالزوفى نقين

 حطمتها. اليت العظام وفرحا؛ فتبتهج سرورا أمسعين

 آثامي. مجيع وامح خطاياي؛ عن وجهك أحجب

 باطين. يف دجد ثابتا اهلل؛وروحا يا يف اخلق طاهرا قلبا

 مين. تنزعه ال القدوس وروحك، تطرحين ال وجهك أمام من

 كريم. روح فيؤيدني، خالصك سرور لي أردد

 اخلاطئون. إليك فيتوب، طرقك العصاة أعلم

 خالصي اله اهلل يا الدماء من أنقذني

 بربك. لساني فيهت 

 بتسبحتك فمي فيخرب، شفيت أفتح السيد أيها
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 بها. ترتضي فال حمرقة قربت إذاو، الذبيحة تهوى ال فانك

 منكسر روح هلل الذبيحة إمنا

 اهلل. يا تزدريه ال املنسحق املنكسر القلب

 

 101 -100املزمور 

 صراخي إليك وليبلغ، صالتي استمع رب يا

  وجهك عين حتجب ال ضيقي يوم يف

 أذنك. إلي أمل

 أدعوك. يوم إجابيت إىل أسرع

 اضطرمت. وقودكال وعظامي، تالشت كالدخان فأيامي

 خبزي. أكل أن نسيت حتى، قليب كالعشب ويبس أصيب

   تأوهي صوت من

 بعظمي. جلدي لصق

 الربية جبعة شابهت
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 االخربة. بومة مثل صرت

 االسطحة. على املنفرد كالعصفور؛ وحنت سهرت

 يلعنونين. علي حنقهم ويف، أعدائي عريني النهار طوال

 شرابي بالدموع ومزجت، اخلبز مثل الرماد أكلت

   وسخطك غضبك بسبب

 طرحتين. ثم رفعتين فانك

 كالعشب. يبست وقد مائل؛ كظل أيامي

 لالبد جالس رب يا وأنت

 فجيل. جيل إىل باق وذكرك

 بصهيون وترأف ستقوم

 االوان. آن وقد عليها؛ تتحنن أن حان فقد

 ترابها. على وحنوا حجارتها؛ أحبوا عبيدك إن

 ادك. األرض ملوك مجيع، والرب اسم األمم وستخشى

  ادص يف سلى صهيون الرب بنى إذا
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 دعاءص. ازدرى وما املسلوب؛ صالة اىل والتفت

 سيخلق. شعب الرب االتي؛ويسبح للجيل هذا فليكتب

 نظر األرض إىل السماء ومن، تطلع قدسه علو من الرب

 املوت أبناء سراح ويطلق، األسري تنهد ليسمع

  صهيون يف الرب باسم  دث حتى

  أورشليم يف وبتسبحته

 الرب. يعبدوا لكي واملمالك؛ الشعوب اجتماع عند

 أيامي. وقصر  قوتي أوهن الطريق يف

 ايامي؛ نص  يف ترفعين ال اهلي يا : أقول

 سنوك. فجيل جيل اىل

  يديك صنع والسماوات، األرض أسست البدء يف

 تبلى كالثوب وكلها تبقى وأنت تزول هي

 تنتهي. ال وسنوك أنت وأنت، تغريها الثوب يغري وكما

 أمامك. تبقى وذريتهم، يسكنون عبيدك بنو
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 (129)130املزمور 

 رب يا إليك صرخت األعماق من

 صوتي. استمع سيد يا

 تضرعي. صوت إىل مصغيتني أذناك لتكن

   مراقبا لآلثام رب يا كنت إن

 قائما؟ سيد، يا يبقى، فمن

 لك. املهابة تكون لكي عندك املغفرة إن

 كلمتك. ورجوت نفسي الرب،انتظرته ظرتانت

 للصبح. الرقباء ترقب من أشد للرب نفسي ترقب

   للرب راجيا إسرائيل ليكن

 للصبح. الرقباء من أشد

 الفداء. وفرة وعندص، الرنة الرب عند فان

 آثامه. مجيع من إسرائيل يفتدي وهو

  عيناي استعلت وال، قليب يستكرب مل رب، يا
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 ، عاليامل طريق اسلك ومل

 مين اعلى هو مما العجائب طريق وال

 وأسكتها. نفسي اسكن بل

 علي. نفسي هكذا مفطوم ثلم ، أمه عند مفطوم مثل

 واىل األبد. االن من، للرب راجيا إسرائيل ليكن

 

 142 -143املزمور 

 تضرعي إىل أصغ  صالتي امسع رب يا

 لي استجب بربك بأمانتك،

 عبدك مع قضاء يف تدخل وال

 أمامك. من األحياء أحد يربر ال فانه

 حياتي األرض إىل نفسي؛ وسحق طارد العدو إن

 لالبد. ماتوا كالذين أسكنين الظلمات ويف

 باطين. يف قليب وارتعب روحي يف خارت قد
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 متتمت كلها بأفعالك تذكرت القدمية األيام

 تأملت. يديك أعمال ويف

 إليك. متعطشة كأرض نفسي إليك يدي بسطت

 روحي. فنيت فقد رب يا واجبين أسرع

 عين وجهك حتجب ال

 احلفرة. يف كاهلابطني أكون لئال

  عليك توكلت فإني  رنتك الصباح يف امسعين

 نفسي. رفعت إليك فإني أسلكه الذي الطريق عرفين

 احتمي. بك فإني أعدائي من رب يا أنقذني

 اهلي. أنت ألنك يرضيك ما اعمل أن علمين

 سوية. رضا يف الصاحل روحك ليهدني

 حتييين رب يا امسك اجل من

 أعدائي تدمر وبرنتك، نفسي الضيق من يرج بربك

 عبدك. أنا ألني نفسي يضايقون الذين مجيع وتهلك
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 يــــا رب

يااااا اب:  اااااد    دلااااـى أو أ ااااـأل  ثاحااااق فاااا  ألدااااـه 
ث  ألياااا .. أل ااااد    دلاااى أال أ اااأل  ثاباطااا   ك اااب 

 .تصفيق ثاضعفا 
   نـــاال، فاحـفاــ   نو ألاه ! يا اب :إ ث أدطــــيت 

 ألإ ث أدـطيت    ألك، ثنــ ح    ألاث  اطعا اع ل ! 
 ألإ ث أدطيت    داحأ، فادط   نعه تألثضعأ !

 يا اب :  ـاد    دــــلى أو أان  ألثح  ثاخيا كــلها !
ألال تتاك اا  ثتااـه  خـااـصألن  بااألااا،   هاا  اي ااألث نااو 

 اأي  !
ألدلن ــاـ   أحببت ا .يا اب : دلن   ثو ثحب ثا ا  كنا 

 أو أحا ب  ف  ،  ألو أو أ يو ثا ا  ! 
ياااا اب : ال تااا د   أصااااب باااااغاألا إ ث  دحااات، ألال 

 باايأ  إ ث فأللت.
يااا اب : دلن اا  ثو ثاتااـ انح ثكبااا ناثتااب ثا ااألك، ألثو 

 حـب ث  ت ا  ثأل  ناانا ثاضعف !
يا اب : ث ث دا ت ـ  نـو ثانا ، ثتاا ا  ثإلينااو، ألث ث 

و ثا دااااااق ثتااااااا اــاااااـ  ث نـــاااااـ   ألث ث دا ت ااااا  نااااا
 دا ت ـــــ  نو  عنأ ثاصحأ ثتاا ا   عنأ ثاتع يأ !

يااااا اب : إ ث أ ااااـأت  إاااااـى ثا ااااا ، ثدط اااا  ألاااادادأ 
ألإ ث أ ــــااـا  إاااـ  ثا ااا ، ثدط اا  ألاادادأ . ثالدـااـت ثا

 اثب  اث ات طارألا  !ثاعـــفأل! يا اب : ث ث   يتا، ال ت     
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 : المكرب اجعل مين أداة لس

 فاحل احملبة حيث احلقد

  واحل التسامح حيث االهانة

 واحل الوفاق حيث اخلصام

 واحل حقك حيث الضالل

 واحل اإلميان حيث الشك

 واحل الرجاء حيث اليأس

 واحل نورك حيث الظالم

 واحل الفرح حيث احلزن

 أيها املعلم الصاحل، اجعلين ال اسعى اىل عزائي

 بل إىل تعزية االخرين،

 ىل أن يتفهيمين الناس، بل إىل أن أتفهيمهم،وال إ

 وال إىل أن حيبوين بل أن احبهم

 فإمنا ابلعطاء انخذ،

 وبفقداننا احلياة جندها، وابملغفرة يغفر لنا،

 القديس فرنسيس األسيزي   أمني  .وابملوت نبعث إىل احلياة األبدية



 
65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

ي بَْل َسيَأْتِي َوْقٌت يَُظنُّ فِيِه مَ ) ْن يَْقتُلُُكْم أَنَّهُ يَُؤد ِ

َوُهْم يَْفعَلُوَن َهذَا بُِكْم ألَنَُّهْم لَْم يَْعِرفُوا 3ِخْدَمةً لِِلِ. 

قُْلُت لَُكْم َهذَا َحتَّى َمتَى َجاَء 4أَبِي، َوالَ َعَرفُونِي. 

 (َوْقُت ُحدُوثِِه تَْذُكُروَن أَنَّهُ َسبََق أَْن أَْخبَْرتُُكْم بِِه.
 (16)يوحنا 
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