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�سة راهبات الوردّية 5موؤ�سِّ

�سلوات امل�سيحي اليوميّة

با�سم االآب واالبن والروح القد�س
االإله الواحد. اآمني.

اأبانا .... ال�سالم ... املجد ...

التب�سري املالئكي
مالُك الربِّ ب�شرَّ مرمي العذراء  ✽

فحبلت من الروح القد�س  ✽ ✽

ال�سالم عليك يا مرمي ...

ها اأنا اأمة الرّب  ✽
فليكن يل بح�سب قولَك  ✽ ✽

ال�سالم عليك يا مرمي ...

س
كنيسة دير راهبات الوردّية في ماميال - القد
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والكلمة �سار ج�سداً  ✽
وحّل فينا  ✽ ✽

ال�سالم عليك يا مرمي...

ي�سة �سّلي لأجلنا يا والدة الإله القدِّ
لكي ن�ستحقَّ مواعيد امل�سيح.

لن�سلِّ
ن�ساألَك يارّب اأن تفي�َس يف قلوبنا نعمَتك حتى   
نحن الذين بب�سارة املالك جربائيل قد عرفنا �شرَّ جت�ّسد 
ربِّنا ي�سوع امل�سيح, نهتدي بوا�سطة اآالمه و�سلبه اإىل 

جمد القيامة بامل�سيح رّبنا, اآمني.
املجد لالآب واالإبن والروح القد�س,  

دهر  واىل  اأوان  وكّل  واالآن  البدء  كان يف  كما   
الداهرين. اآمني.

تهنئة العذراء )يف الزمن الف�سحي(
هللويا اإفرحي يا ملكة ال�سماء      
هللويا الأن الذي ا�ستحقْقِت اأن حتمليه     
هللويا قد قام كما قال        
هللويا �سّلي من اأجلنا اإىل اهلل       
هللويا اإفرحي وابتهجي يا مرمي البتول     
هللويا الأّن الرّب قد قام حقًا       

لن�سلِّ
بقيامة  العامل  ح  تفرِّ اأن  �سئت  الذي  االإله  اأيّها   
ابنك الوحيد, اأنِعم علينا بالو�سول اإىل احلياة االأبدية 

بوالدته مرمي البتول وبامل�سيح رّبنا. اآمني.
املجد لالآب واالإبن والروح القد�س,  

دهر  واإىل  اأوان  وكّل  واالآن  البدء  كان يف  كما   
الداهرين. اآمني.
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�سالة للمالك احلار�س
ر  يا مالك اهلل املقلرَّد حرا�ستي من راأفته تعاىل, نوِّ  
من  وخلِّ�سني  دين  واأْر�سِ ودبِّرين,  واحر�سني  عقلي 

ال�ّش. اآمني.

اإ�ستدعاء الروح القد�س
هلّم اأيّها الروح القد�س, وامالأ قلوب موؤمنيك,   ✽

واأ�شم فيها نار حمّبتك.
ْل روحك يا رّب اأَر�سِ  ✽ ✽

فُيْخَلقوا ويتجّدد وجه االأر�س.  ✽

لن�سلِّ
اأنرَت  قد  القد�س  بتنويرالروح  الذي  االإله  اأيّها   
فهمًا  الروح,  بذلك  لنفهم  اأَِنرنا  موؤمنيك,  قلوب 

م�ستقيمًا ونبتهج بتعزيته اإىل اأبد االآبدين. اآمني.

اأدعية مرمييَّة خمتلفة
اأيَّتها ال�سيِّدة والدة الإله, الكاملة القدا�سة, يا نور   ✽
اأ�سكرك الأّنِك  يا بهجتي ورجائي,  املظلمة,  نف�سي 
اأّهلتني اأنا غري امل�ستحق, الأن اأ�سرَي �شيكًا يف ج�سد 

ابنِك الطاهر ودمه الكرمي.
فيا َمن َوَلدِت النور احلقيقي, اأنريي عينْي قلبي,   
حتى  ليني  اأهِّ ات�ساعًا.  واأفكاري  خ�سوعًا  وامنحيه 
الَنْف�س  ل�سفاء  اأقَبَل قدا�سة االأ�شار  اأن  الَنَف�س االأخري 
واجل�سد, وامنحيني دموع التوبة والندامة الأ�سبِّحِك 
واأجمِّدِك كلرَّ اأيام حياتي الأّنك مباركة وممّجدة مدى 

الدهور. اآمني.

يامرمي, عرو�سة الروح القد�س, اأنت قّوتنا ورجاوؤنا   ✽
مع  الدن�س  من  الربيء  قلبِك  �سّمينا يف  وخال�سنا, 
الذي  احلّب  القد�س:  الروح  يحتوي  الذي  الكنز 
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املنيع  كاحل�سن  قلُبِك  ليكْن  واالإبن.  االآب  يجمع 
حيث ن�سكن فيه كّل اأيام حياتنا. اإجعلينا نتعّلم منه اأن 
نحبرَّ ونتاأمّل ومنـوت من اأجل حّبه. ومبا اأّن ي�سوع قد 
َعُه ل�سلطة الروح  تغّلب على العامل بثمن اآالمه واأخ�سَ
القد�س, �ساعدينا على نيل ِنَعمه بوا�سطة ت�ّشعاتك 
القديرة, واعملي على اأن ميلك الروح القد�س على 
بدون  مرمي  يا  ُملُكِك  اإّننا  باأكمله.  الب�شي  اجلن�س 
ظ, دافعي عّنا, خّل�سينا وخّل�سي بالدنا والعامل  حتفُّ

اأجمع. اآمني.

ال�سالم  البهّي,  الثالوث  زنبق  يا  عليك  ال�سالم   ✽
عليك يا �سورة بهائه النقّي, ال�سالم عليك يا وردة 
ال�سالم  الزكّي,  ال�سماوات  عطر  بها  انح�ش  زهّية 
عليك يا بتواًل ال �سبيه لها. يا َمن �ساء ملك املجد اأن 
يولد منها ويغتذي بلبنها. اأحيي نفو�سنا يا اأّم احلياة, 

وا�سكبي علينا �سوابغ النعم, يا بتواًل مملوءة من كّل 
ي�سة جرترودة(. نعمة. اآمني. )القدِّ

وملكتي,  هاديتي  مرمي,  ي�سة  القدِّ العذراء  اأيّتها   ✽
مًا لِك نف�سي  �ستني مقدِّ اإنني اأنطرح عند قدمِيك املقدرَّ
حتت  واأجعلهما  االأبد,  واىل  االآن  من  وج�سدي 
اأ�ستودع  فاإيّن  الوالديّة.  وحمايتِك  املّقد�س  نظرِك 
بني يدّي رحمتِك كل رجائي وعزائي وكّل حزين 
لكيما  حياتي,  من  االأخرية  الن�سمة  حتى  و�سقائي, 
جميع  اأكّمُل  وبا�ستحقاقاتِك,  القديرة,  ب�سفاعتِك 
اأتعابي ح�سب اإرادتِك واإرادة ابنِك احلبيب. اآمني. 

)القدي�س لوي�س غونزاغا(

بكلّيتها,  ذاتي  لِك  اأقّدم  اإّنني  واأمي,  يا�سلطانتي   ✽
يف  لِك  اأكّر�س  نحوِك  خدمتي  ل�سدق  واإظهاراً 
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وقلبي,  وفمي,  و�سمعي,  نظري  النهار  هذا 
االأم  اأّيتها  تِك  خا�سّ اأنني  ومبا  بجملتها,  وذاتي 
لِك  كعبٍد  عّني  وحامي  اإحفظيني  �سالحًا,  املفعمة 

تِك. اآمني. وخا�سّ

والراأفة,  الرحمة  اأّم  امللكة,  اأيّتها  علِيك,  ال�سالم   ✽
تنا ورجاءنا. اليِك ن�شخ  ال�سالم عليِك يا حياتنا ولذرَّ
نائحني  نحوِك  ونتنّهد  حواء.  اأوالد  املنفيني  نحن 
فا�سغي  الدموع.  وادي  الوادي  هذا  يف  وباكني, 
نحونا.  الروؤوف  بنظرِك  وانعطفي  �سفيعتنا,  يا  الينا 
واأرينا بعد هذا املنفى, ي�سوع ثمرة بطنك املباركة. 
يا �سفوقة, يا روؤوفة, يا مرمي البتول احللوة اللذيذة. 

اآمني.

ي�سة  حتت ذيل حمايتك, نلتجىء يا والدة اهلل القدِّ  ✽

لكن  اليِك,  احتياجاتنا  عند  طلباتنا  عن  تغفلي  فال 
جنينا دائمًا من جميع املخاطر, اأّيتها العذراء املجيدة 

املباركة.
ي�سة �سّلي لأجلنا يا والدة الإله القدِّ

لكي ن�ستحقَّ مواعيد امل�سيح.

الروؤوفة  اهلل  اأّم  يا  البحر,  ياجنمة  عليِك  ال�سالم   ✽
اإقبلي هذا  ال�سعيد.  ال�سماء  يا باب  البتولّية,  الدائمة 
ُمّني علينا  الكالم كما قبلته من فم املالك جربائيل, 
بال�سالم, ك�ّشي قيوَد اخلبثاء, اأنريي عقوَل اخلطاأة, 
اأبعدي عّنا ال�شور التي تُدركنا من جميع اجلهات.
لنا,  اأمٌّ  باأنِك  اأظهري ذاتِك  اأمطري علينا اخلريات, 

طي بيننا وبني ابنك الذي جت�ّسد من اأجلنا. وتو�سرَّ
العذارى,  عذراء  يا  لها,  مثيل  ال  عذراء  يا   
وطاهرين,  وديعني  لنكون  خطايانا  من  خّل�سينا 
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لتكن بوا�سطتك, حياتنا نقّية, وطريقنا بدون خطر.
ابنِك  مب�ساهدة  ال�سماوي  بالفرح  نتمترَّع  لكي 
ي�سوع. املجد واالإكرام هلل االآب, ولي�سوع امل�سيح 
خملِّ�سنا وللروح القد�س, وال�سجود للثالوث االأقد�س 

املت�ساوي يف اجلوهر. اآمني.

عة  موزِّ اهلل  اأقامها  التي  الِنَعم  كّل  و�سيطة  مرمي  يا   ✽
الذين  وجلميع  لنا  ِنعمك  وافر  اإمنحي  اإح�ساناته, 
ال�ساحلة,  لالأنف�س  املثابرة  اأعطي  اأجلهم:  نبتهل من 
وال�سحة  وال�سفاء  احلزينة,  لالأنف�س  والعزاء 
والراحة  للخطاأة,  وامل�ساحمة  والندامة  للمر�سى, 
الِنعم  مّنا  واحٍد  ولكّل  املطهرّية,  لالأنف�س  والنجاة 
وقدرتك.  حنانِك  من  االآن  يحتاجها  التي  ة  اخلا�سّ
اأن  الراأفة,  والكلّية  االإلهية  اأّمنا  يا  خا�سًة  ن�ساألك 
تعينينا وت�ساعدينا يف �ساعة موتنا كي نكون عندها 

جديرين باأن ن�سارك جمد ابنك االإلهي ي�سوع, الذي 
اإىل  القد�س  والروح  االآب  مع  وميلك  يحيا  اهلل  هو 

دهر الداهرين. اآمني.

اأذكري يامرمي العذراء احلنون, اأّنه مل ُي�سمع قط اأّن   ✽
والتم�س  معونتك  وطلب  بحمايتك  ا�ستغاث  اأحداً 
الرجاء  بهذا  اخلاطئة,  فاأنا  خائبًا.  وعاد  �سفاعتك 
وبهذه االأمانة, اأتقّدم واأنطرح على قدميك متنّهدة 
حتت نري خطاياي, ملتجئة اليِك, يا والدة اهلل الكلمة 
االأزلّية, فال ترذيل تو�سالتي, بل ا�ستمعيها واقتبليها 

. اآمني. بكل حنوٍّ
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ت�ساعية الطلب
)متتالية لثالثة اأيام   اأم 9 اأيام   اأم 21 يوم(

واأنا  رحمتي  على  اتّكلي  كنزك,  هي  الورديّة  »اإّن   )1
ي�سة ماري األفون�سني( اأدبِّرك« )العذراء للقدِّ

ل  نتو�سرَّ االأبناء  بدالة  اإننا  ال�سماوي,  اأبانا  يا   
نا بنعمتك وخرياتك, واأن تزّين نفو�سنا  اإليك اأن متدرَّ
بالف�سائل االإلهية واالإن�سانية كما زّينَت نف�َس اأمتك 

ي�سة ماري األفون�سني. القدِّ
من  طلبِت  كما  ي�سة,  القدِّ اأيّتها  ن�ساألِك  اإّننا   
اإليها  لِت  وتو�سرَّ احرتق,  يوم  لوالدك  ال�سفاء  العذراء 
نطلب  الدير,  بدخول  لِك  وي�سمح  قلبه   َ حُتَنِّ اأن 
مينحنا  لكي  االآب  اهلل  اإىل  لي  تتو�سرَّ اأن  اليوم,  منِك 
الِنعم التي نحتاجها فن�سّبحه �ساكرين مرّددين بفرح 

و�شور لتكن م�سيئتك يا رّب.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

ت�ساألوه«  اأن  قبل  اإليه  حتتاجون  مبا  يعلم  اأباكم  »اإن   )2
)متى 8/6(

اإليه  نلوذ  ملجاأ  وال  م�ساكني  �سعفاء  اأبناء  الأننا   
تعيننا  اأن  ال�سماوي  اأبانا  يا  اإليَك  ل  نتو�سرَّ �سواَك, 
وجوِدك  برحمِتك  وثقًة  اإميانًا  وتزيدنا  �سيقنا,  يف 

الالمنتهي.
األفون�سني,  ماري  ي�سة  القدِّ اأيرَّتها  منِك  نطلب   
ْلِت اإىل العذراء اأن تختار اأختك حّنة بداًل  كما تو�سرَّ
الورديّة,  رهبانّية  تاأ�سي�س  يف  رغبتها  لتتميم  منك 
الأن  م�ستحياًل  كان  ما  لك  قْت  وحقرَّ فا�ستجابْت 
اأختك كانت خمطوبة. فتنازيل اليوم وباركي رجاءنا 
اإن  نطلبها  التي  الِنعم  ب�سفاعتك  ننال  باأن  الوطيد 

كانت توافق خال�سنا وم�سيئة االآب ال�سماوي.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ
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لأنك  والأر�س,  ال�سماء  رّب  اأبِت  يا  لك  »اأعرتف   )3
واأظهرتَها  والفهمـاء,  احلكمـاء  عـن  الأمـور  هذه  اأخفيَت 

لالأطفال«. )متى 25/11(
نحمدك يا اأبانا رّب ال�سماء واالأر�س, الأّنك تختار
مواهب  من  متالأهم  اأنقياء,  ب�سطاء  لَك  ر�ساًل  دومًا 
روحك القدو�س, وتكّللهم باملجد والنعيم ال�سماوي, 
كما كّللَت بالنجوم امل�ساءة من اختارته العذراء مرمي 

وَجَعَلْته ُمر�سداً ومعينًا لتاأ�سي�س رهبانّية الوردّية.
�سّليِت  ملّا  األفون�سني,  ماري  ي�سة  القدِّ اأيّتها  فيا 
تهديك  اأن  البتول  االأم  العذراء  من  باإحلاح  وطلبِت 
وتختار لك اخلادم االأمني الذي بنعمة اهلل ميكنه اأن 
يحقق كلرَّ ما طلَبْته مرمي العذراء, اأ�سغي بعطٍف اإىل 
النعمة  على  نح�سل  لكي  امللهوفة  قلوبنا  تو�ّسالت 

التي تفيد ُبنياننا.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

لكم«.  يُفتح  اإقرعوا  جتدوا,  اأطلبوا  تعطوا,  »اإ�ساألوا   )4
)متى 7/7(

االآب  اأّيها  حاجاتنا  تعرف  اأّنك  من  بالرغم   
احلنون, ت�سمح لنا اأن نطلب نعمتك ون�ساأل حنانك 

لتمّر�سنا يف التوا�سع وقبول عطاياك الغنّية.
ماري  ي�سة  القدِّ اأيّتها  اأنِت  اختربِته  ما  وهذا   
كل  اهلل  فمنحك  االإت�ساع,  ال�سديدة  األفون�سني 
بركة  �سة,  املقدرَّ العائلة  عرب  لِك  وك�سف  طلبِته,  ما 
رهبانيته,  من  تولد  باأن  ور�ساه  يو�سف  القّدي�س 
نحتاج  ما  ب�سفاعتِك  اهلل  ن�ساأل  الورديّة.  رهبنة 
االأر�س  يف  حياتنا  مدى  ون�سكرك  فن�سكره  اإليه, 

واالأبديّة.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ
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يف  الآب  ليمّجد  اأعمله,  با�سمي  تطلبونه  ما  »كل   )5
الإبن«. )يو 13/14(

وعزمـًا  ثقـًة  فمـالأنا  ي�سـوع  به  وعـد  ما  هـذا   
للطلب.

يا  األفون�سني,  ماري  ي�سة  القدِّ اأّيتها  مثالِك  على   
من ق�سيِت العمر كّله بالنعمة والثقة باجلود االإلهي 
الدائمة,  الورديّة  فب�سالة  عنايته.  على  واالتِّكال 
فاأجنبت,  وللعاقر  ف�سفي,  لالأعمى  ال�سفاء  طلبِت 

وللغريق فنجا, وللم�شف على املوت فعا�س.
علينا,  يتحنرَّ  اأن  ب�سفاعِتك  اهلل  من  نطلب  اإننا   
ومينحنا نعمة )...( فنمّجد ا�سمه معِك برفقة جميع 

ي�سني. القدِّ

اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...
ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

�سالة
اأمَتك  دعْوَت  َمن  يا  ال�سماوي,  اأبانا  يا   
الرهبانية,  احلياة  اإىل  األفون�سني  ماري  املتوا�سعة 
وزيّنَتها مبواهب روِحك القّدو�س, فعا�سْت متحلِّية 
ابنك  والدة  مة  ُمكرِّ واالإن�سانية,  االإلهية  بالف�سائل 
اأن  َن�ساأُلَك  ورديّتها.  باأ�شار  لة  متاأمِّ مرمي,  النقّية 
متَنَحنا ب�سفاعتها النعمة التي نحتاجها )ذكرها(, واأن 
نقتفي خطاها, فنخدمك على مثالها ونكّرم والدة 
وابنك  دك  ومنجِّ املباركة,  امل�سيح  ي�سوع  �سّيدنا 

وروحك القّدو�س اآالن واإىل االأبد. اآمني.

»اإيّن اأثبتُكّن با�سم اأفراحي واأحزاين واأجمادي«
ي�سة ماري األفون�سني( )العذراء للقدِّ



ي�سة ماري األفون�سني غّطا�س ت�ساعية القدِّ �سة راهبات الوردّية22 23موؤ�سِّ

ت�ساعيّة ال�سكر

ن�سّلي  األفون�سني  ماري  ي�سة  القدِّ اأّيتها  معِك   )1
ا�ستجاب  كما  لنا  ا�ستجابته  على  اهلل  ون�سكر 
اإننا  الدير.  لِك والُدك بدخول  �سوؤَْلِك عندما �سمح 
اأبانا  يا  لنفرح م�سّبحني و�ساكرين هاتفني: ن�سُكرك 

ال�سماوي.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيَّتها القدِّ

ن�سّلي  األفون�سني  ماري  ي�سة  القدِّ اأّيتها  معِك   )2
قا�سدين  لنا,  ا�ستجابته  على  اهلل  �ساكرين  خا�سعني, 
وحتّمل  واخلدمة  املحبة  يف  نهِجك  على  ن�سرَي  اأن 

ال�سعاب هاتفني: ن�سكرك يا اأبانا ال�سماوي.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

ي�سة ماري األفون�سني نتلو ال�سالم  3( معِك اأيّتها القدِّ
عن  اجلهل  غ�ساء  ويزول  قلبنا  في�ستنري  املالئكي, 
عيوننا, فتتقّوى عزميتنا ون�سعى دومًا لتكرمي اأّمنا مرمي 

�سّيدة الوردّية, هاتفني: ن�سكرك يا اأبانا ال�سماوي.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

ي�سة ماري األفون�سني جنثو بخ�سوع  4( معِك اأّيتها القدِّ
نتلو  البتول والدة اهلل,  القربان االأقد�س, واأمام  اأمام 
واأجمادها,  واأحزانها  باأفراحها  لني  متاأمِّ ورديرََّتها 

مرمّنني هاتفني: ن�سكرك يا اأبانا ال�سماوي.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

ي�سة ماري األفون�سني نتاأّمل كالمِك  5( معِك اأيّتها القدِّ
الدائمة« وردّيتها  بتالوة  العذراء  اأمنا  ُت�ّش  »كم 
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فن�سّلي م�سبحة الورّدية رافعينها اإىل االآب ال�سماوي 
وبوا�سطتك  معِك  دين  جمدِّ لنا,  ي�ستجيب  الذي 

ال�سكر له هاتفني دومًا: ن�سكرك يا اأبانا ال�سماوي.
اأبانا ... ال�سالم ... املجد ...

ي�سة ماري األفون�سني, ا�سفعي فينا. اأيّتها القدِّ

�سالة
ي�سة ماري األفون�سني, �سّلينا هذه  معِك اأّيتها القدِّ  
ِمثُلنا,  اأنِت  الت�ساعية ُمكللة ب�سالة الوردّية املقد�سة. 
عليِك  اأنعَمْت  َمن  اأنِت  و�شقنا,  اأر�سنا  بنت  اأنِت 
العذراء بظهورات متكّررة وحّملْتِك ر�سالة �سماوية, 
مازالت حتى اليوم »وردّية« يفوح عطرها يف ال�شق 

االأو�سط, »وردّية« تنزع من االأر�س كّل �ّش وبلّية.
اإننا ن�سكر �سفاعتِك لنا, وت�ّشعاتِك من اأجلنا,   
البتول,  العذراء  مرمي  حّب  يف  وِمثاَلنا  ي�سَتنا  قدِّ يا 
معِك نرفع املجد والت�سبيح, لالآب واالإبن والروح 

القد�س. اآمني.

ي�سة ماري األفون�سني طلبة القدِّ
كرييالي�سون - كري�ستيالي�سون - كرييالي�سون

يا رّبنا ي�سوع امل�سيح       اأن�ست الينا
يا رّبنا ي�سوع امل�سيح       اإ�ستجب لنا

اأّيها االآب ال�سماوّي اهلل       اإرحمنا
يا ابن اهلل خُملِّ�س العامل       اإرحمنا
اأّيها الثالوث القّدو�س االإله الواحد    اإرحمنا

يا قّدي�سة مرمي
يا والدة اهلل

يا عذراء العذارى
يا اأم �سّيدنا ي�سوع امل�سيح

يا اأم الكني�سة
�سة يا �سلطانة الوردّية املقدرَّ

يا �سفيعتنا القديرة لدى ابنك االإلهي
يا قّدي�سة ماري األفون�سني

يا زنبقة القدا�سة اخلفيرَّة
✽يا �ساهدة للم�سيح يف �ّش القربان االأقد�س
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✽

ا   
ــــ

ــــ
نـــ

جــل
 الأ

ـي
ّلـــ

 �س
  
 ✽

  
✽

  
✽



ي�سة ماري األفون�سني غّطا�س ت�ساعية القدِّ �سة راهبات الوردّية26 27موؤ�سِّ

يا �ساهدة الأ�شار امل�سيح
ي�سني يا �ساهدة ملجد القدِّ

يا من حملِت ال�سليب بفرح عجيب
يا كليمة مرمي العذراء الوديعة
يا ابنة الوردّية املقّد�سة املثالية

يا ابنة خُمِل�سة للكني�سة املقّد�سة
يا غيورة علىاإ�سعاف النفو�س املطهريّة

يا مثااًل للحياة املكّر�سة
يا مثااًل لل�سالة الواثقة
يا مثااًل للتاأّمل والعمل

يا مثااًل للب�ساطة والطهارة
يا مثااًل للتوا�سع والطاعة

يا مثااًل لالإ�سغاء وال�سمت
يا مثااًل للزهد والفقر
يا مثااًل للخدمة مبحّبة

يا حُمّبة للم�سيح يف الفقراء
يا مربّية لالأجيال على فرح االإجنيل

حيح يا مر�سدة االأُ�َش على االإميان ال�سّ

يق وال�سعاب يا معينتنا يف ال�سّ
يا رفيقتنا يف ال�سفر والتجوال

يا ر�سولة الوحدة وال�ّسالم
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل    ✽ ✽ اإغفر لنا يا رّب

يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل    ✽ ✽ اإ�ستجب لنا يا رّب
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل    ✽ ✽ اإرحمنا يا رّب

�سالة
ماري  ي�سة  القدِّ ومنْحَت  تناَزْلَت  من  يا  اللّهم,   
األفون�سني نعَمة االإ�سغاِء اإىل اإر�ساداِت والدة اِبنك البتول 
الوالدية,  بعطاياها  م  والتنعُّ بروؤية وِجهها احلنون  والتمتُِّع 
م�سيحيًة  حياًة  لنعي�َس  ال�شورّية  الِنعَم  ب�سفاعِتها  اإمنْحنا 
ِلنا يف اأ�شِارالورّدية, فنب�ّشَ  ين قّوة من تاأمُّ �سادقة, م�ستِمدِّ
بها حتى تثمَر فينا ثماَر التوِبة والف�سيلة. اإجعْلنا نكت�سف 
التّج�سِد  من  ابِنك,  حياِة  يف  جتّلى  الذي  حبِّك  جمال 
القُد�س يف  الّروِح  عمَل  ونخترب  القيامة,  الفداِء حتى  اإىل 
االأقد�س,  بالثالوث  الئٍق  م�سكٍن  اإىل  قلَوبنا  ْل  حيِاتنا.حوِّ

الذي له العّزة واملجد علىالّدوام. اآمني.
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ي�سة ماري األفون�سني غّطا�س القدِّ
)1927-1843(

1843 - ولدت يف القد�س يف الرابع من ت�رشين الأول
1862 - اأبرزت نذورها يف رهبانية القدي�س يو�سف الظهور

1874 - بدء ظهورات العذراء لها )ليلة عيد الغطا�س(
1876 - طلب العذراء: »اأريد اأن تبداأي رهبنة الورديّة«

1885 - اأبرزت نذورها يف رهبانية الورديّة مع 9 فتيات 
مقد�سيات

�سة الأديار يف  1885-1927: ر�سولة العذراء وموؤ�سِّ
فل�سطني والأردن

1927 - رقدت على رجاء القيامة يف 25 اآذار, يوم عيد 
الب�سارة

1994 - اأعلنها قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين مكّرمة
2009 - اأعلنها قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش 

طوباوية
ي�سة. 2015 - اأعلنها قدا�سة البابا فرن�سي�س قدِّ

ي�سة ماري األفون�سني من اأقوال القدِّ

يا ي�سوع َدْعني اأَهيم ِبحبِّك  ✽
ر: فلتكن م�سيئتك يا رّب كنُت دائمًا اأكرِّ  ✽

يا مرمي اأَ�ْسِعفيني ونّوريني  ✽
يف حمبة ي�سوع ومرمي توجد ال�سعادة وال�سالم   ✽

والفرح احلقيقي
و�سارت يل االأ�سياء املّرة حلوة, والعذابات نعيم   ✽

ولّذة
وكانت حمبتي لي�سوع ومرمي اأّمي ملتهبة �سمن   ✽

فوؤادي ك�سعري مترَّقد
د عزمي على ال�سرب,  كانت اأّمي احلبيبة ت�سدِّ  ✽
وتفتقدين وتغمرين بنعمها وتعزياتها احللوة

الكفر بالذات يجلب النعم العظيمة  ✽
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يجب اأن منلك ف�سيلة عظيمة لكي نعطي منها   ✽
لالآخرين.

ي�سة ماري األفون�سني ن�سيد من كلمات القدِّ

اأعطفي نظرك علّي يا �سلطانة الوردّية  -
ا�سُمك ُحلٌو على قلبي ورديرَُّتك فر�ٌس علّي  

ال َتخافوا يا ِحزانى اإَنّ َمْرمَيْ هي َرجانا  
اإبُنها �ساِكٌن َمَعنا على مذاِبِحنا الَعلَيّة  

باُبِك مفتوٌح دائم ملن كان باالثم عائم  -
اإبُنِك اآٍت ونادم تائبًا عن اخلطيئة  

يني ديني من مراحِمِك غِذّ زوري قلبي واْع�سُ  -
�ساعَة موتي �ساعديني يا بريئًة من اخلطيئة  

فهر�س الكتاب

5 �سلوات امل�سيحي اليومّية   ✽
9 اأدعية مرمييرَّة خمتلفة   ✽

16 ت�ساعية الطلب   ✽
22 ت�ساعية ال�سكر   ✽
25 ي�سة ماري األفون�سني  طلبة القدِّ  ✽
28 ي�سة ماري األفون�سني  هوّية القدِّ  ✽
29 ي�سة ماري األفون�سني  من اأقوال القدِّ  ✽



يسة ماري ألفونسني غّطاس ضريح القدِّ
دة الوردّية في ماميال - القدس كنيسة سيِّ


