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في نهاية �شنة تطويب

�شة رهبانيتنا, االأم ماري األفون�شين موؤ�شِّ

وبعد التاأمل في اأ�شرار الوردّية المقّد�شة,

ب دعوة لنا لممار�شة ف�شائل الورديّة 
ّ
ياأتي هذا الكتي

ولالإقتداء بالقّدي�شة الجديدة

التي اقتدت بالم�شيح في كل مراحل حياتها,

وارتقت عبر �شبحة الورديّة الى اأ�شمى درجات الكمال.
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كيفية تالوة �لوردية :

* اإ�شارة ال�شليب.

ة الكبيرة: قانون االيمان اأو ابتهال الى الروح 
ّ
*  على الحب

القد�س اأو فعل الندامة.

ات الثالث: ال�شالم المالئكي تكريمًا للعذراء 
ّ
*  على الحب

ابنة االآب, اأّم االبن وعرو�س الروح القد�س.

ر.
ّ

*  تقديم ال�ش

ة واحدة فقط(.
ّ
ة )مر

ّ
*  ال�شالة الربي

*  ال�شالم المالئكي )10 مرات(.

*  المجدلة. )المجد لالآب واالبن والروح القد�س...(.

*  يا ي�شوع الحبيب, اغفر لنا خطايانا, نّجنا من نار جهّنم 
وخذ الى ال�شماء جميع النفو�س التي هي باأم�س الحاجة 

الى رحمتك.



أسـرار الفرح
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�ل�سر �لأول :

لنتاأمل ب�سارة �لمالك للعذر�ء مريم

ثمرة �ل�سر : 

ف�سيلة �لتو��سع

بغتة  لي  فظهر  البتول،  مريم  اأمي  بمحبة  اأت�أمل  »كنت 

نور عظيم بهي جميل ل يمكني و�صفه، وبه ظهرت  بغتة الأم 

الحبيبة �صيدة الوردية ... فلم� نظرته� عين�ي للمرة الأولى، فقد 

انفتحت�  ويداي  بمحبته�،  وان�صغفت  الغزيرة،  الدموع  �صكبت 

وارتفعت� لمع�نقته� و�صّمه� داخل قلبي ...  اأعطتني اإ�ص�رة ب�أن 

جّيًدا«. اأت�أمله�  كي  وحرية  هدوًءا  ووهبتني  اليه�،  اأقترب 

يا �أمنا مريم، لقد ظهرت للقّدي�سة ماري �لفون�سين ظهور�ت متو�لية 

ب�سرى  من  لها  يا  �لوردية«.   »رهبانية  بتاأ�سي�س  �ر�دتك  لها  كا�سفة 

. �لوردية  رهبانية  بولدة  جمعاء  وللكني�سة  �لمقد�سة  لالأر�س  �سارة  

نحن اليوم , نلتم�س ما يريده اهلل مّنا. اأظهري لنا ارادته فينا 

واطلبي لنا ان نتجاوب مع الهامات الروح القد�س لنكون اأداة 

طيعة بين يديه ونقبل م�شيئة اهلل بحياتنا . اآمين .

 هو من مخطوط القّدي�شة ماري األفون�شين
ّ
* المقطع االأول من كل �شر



8

�ل�سر �لثاني:

لنتاأمل زيارة �لعذر�ء لن�سيبتها �لي�سابات

ثمرة �ل�سر:

 ف�سيلة محبة �لقريب

اأني  ن�صيت  هل  وتزورينني؟  تتن�زلين  كيف  اأمي  »ي� 

اأقول  وكنُت  ؟  فعلُت  الخط�ي�  من  واألوًف�  عظيمة  خ�طئة 

تجربة،  اأو  غ�ًص�  هذا  يكون  ان  من  اأخ�ف  متعجبة   له� 

لأني مقتنعة اأني عديمة ال�صتحق�ق لهذه الأنع�م ال�صم�وية«. 

يا مريم كما زرت خالتك �لي�سابات، لت�ساعديها وتخدميها، هكذ� 

كررت زيار�تك لأمتك �لمتو��سعة �لقّدي�سة ماري �لفون�سين لت�سرحي 

لها مبتغاك من رهبانية �لوردية.

زوري يا مريم قلوبنا وعقولنا. اأفي�شي علينا نعمك لن�شتطيع 

نحن بدورنا ان نحمل ابنك ي�شوع الى االآخرين ونجعله ي�شّع 

بت�شرفاتنا وحياتنا. اآمين .
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�ل�سر �لثالث:

 لنتاأمل ميالد ي�سوع في مغارة بيت لحم

ثمرة �ل�سر:

ف�سيلة محبـة �لفـقـر

»ذات ليلة حلمُت اأني نظرت اأمي البتول وب�صحبته� عدد 

لب�ص�ت  وك�أنهّن   ... واأزرق  اأبي�ض  بلبـ��ض  متو�صح�ت  بن�ت 

نوًرا من نور، ف�م�صكت مريم اأمي بيدي �صديًدا ق�ئلة لي: »اأريد 

منك اأن توؤ�ص�صي رهبنة الوردية، اأم� فهمت بعد!؟« ف�أجبته�: 

»اأن� حقيرة فقيرة. اأ�ص�ألك واأطلب منك اأن تقبلي اأختي حّنة 

الرهبنة«. في  يلزم  تعب  لكل  م�صتعدة  وان�   ... الخدمة  لهذه 

مغارة  في  ي�سوع  ولدت  يوم  �لفقر�لمدقع  �ختبرِت  �أنِت  مريم  يا 

بيت لحم. و�لقّدي�سة ماري �ألفون�سين �أح�ّست بفقرها و عجزها �مام 

م�سروعك �لكبير، ر�أت ذ�تها غير موؤهلة لهذه �لدعوة ف�ساألتك دعوة 

�أختها لم�ساندتها.

ونحن يا اأمنا مريم كم ن�شعر ب�شغرنا وعجزنا امام الدعوة 

حتى  فقراء  �شغاراً,  .اختارنا  ي�شوع  ابنك  لنا  يقّدمها  التي 

والتاأهب  والجهوزية  االإ�شتعداد  فينا  اأخلقي  الر�شالة.  نحمل 

لتحقيق ر�شالتنا في الرهبانية والمجتمع والكني�شة وتتميمها.
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�ل�سر �لر�بع:

لنتاأمل تقدمة ي�سوع �لى �هلل على يد �سمعان �ل�سيخ في �لهيكل

ثمرة �ل�سر:

ف�سيلة �لطاعة

 »وجدت ذاتي اأت�أمل اأم�م هيكل امي وراهب�ت وبن�ت 

نظرُت  الهيكل.  الى  ي�صوع  تقدمة  �صّر  في  نت�أمل  كثيرات 

اأم�صكت بيده�...  ابنة بتوًل دخلت ب�ب الدير، ومريم امي 

 ... وقّبلته�  مريم  اأمن�  اأقدام  على  الأبنة  تلك  ف�نطرحت 

والمر�صد المخت�ر من اأمي البتول واقف هن�ك، فَقِبل الأبنة 

وو�صع عليه� ثوب الرهبنة وب�ركه�. ثم اأخذ الوردية من يد 

البتول اأمي، الب�صه� اي�ه� بعنقه�. وو�صع يديه ق�ئاًل : اثبتك 

اأمج�ده�«. وب��صم  اأحزانه�  وب��صم  البتول  مريم  اأفراح  ب��صم 

يا مريم كما قّدمت �بنك ي�سوع �لى �هلل في �لهيكل على يد �سمعان 

فتاة  تقدم  كيف  �لفون�سين  ماري  �لقّدي�سة  �أعلمت  هكذ�  �ل�سيخ. 

للرهبانية على يد �لكاهن .

نجدد رغبتنا بتقديم ذواتنا للرب �شائلينِك اأن تم�شكي  باأيدينا 

وتقودينا لمتابعة تكري�شنا م�شت�شلمين لم�شيئته. رافقي كل خطوة 

من خطوات حياتنا لكي تكون كّلها تحت نظر ابنك . اآمين.
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�ل�سر �لخام�س:

لنتاأمل وجود ي�سوع في �لهيكل

ثمرة �ل�سر:

نعمة �ل�ستجابة لإلهامات �لألهية

العن�ية  مني  تريده  م�  لكل  ت�مة  ذبيحة  ذاتي  »قدمت 

بع�ض  نف�صي  ك�نت  رب،  ي�  م�صيئتك  فلتكن  مرددة:  اللهية 

ب�نتق�لي  ب�صعوبة  مفتكرة  الموت،  حتى  حزينة  الأحي�ن 

ب�كية،  اأمي  اأقدام  على  اأنطرح  كنت  لذلك  رهبنتي.  من 

»ي�   : اأكرر  وكنت  لياًل.  او  نه�ًرا  الفر�صة  لي  ت�صمح  كلم� 

ت�صرع  فك�نت  اأفعل؟  ان  يجب  وم�ذا  كيف  دبريني،  اأمي 

وكنزي«. وقوتي  �صالحي  الوردية  ان  وتلهمني  لمعونتي 

يا مريم �أمنا باأّي حزن عميق �سعرت يوم فقدِت �بنك. فت�ست بكل 

جو�رحك عنه ولما وجدته عاد �ل�سالم لقلبك. كذلك �لقّدي�سة ماري 

بالألم  �ح�ست  يو�سف  �لقدي�س  رهبنة  تترك  �ن  قررت  يوم  �لفون�سين 

و�لخوف و�ل�سياع. ومع كل ذلك نفّذت �ر�دتك م�ست�سلمة.

فيها  يع  ن�شّ مرة  كل  والثبات  االرادة  قّوة  مريم  يا  اأعطينا 

في  م�شيئته  عمل  عن  ونبحث  با�شتمرار  عنه  لنبحث  ي�شوع 

حياتنا وم�شيرتنا االيمانية. اآمين.
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�سالة:

في  الجال�شة  واالر�س  ال�شماء  �شلطانة  يا 

ح�شرة الملك ال�شماوي اقبلي منا هذا التكريم 

بمقام القربان المقبول لديِك ولدى ي�شوع ابنك 

جميع  على  الكامل  الغفران  نعمة  لنا  وار�شلي 

بخلو�س  وابنك  نعبدك  ان  ووّفقينا  خطايانا 

هذه  بوا�شطة  القلب  �شميم  من  والغيرة  المحبة 

الم�شبحة الوردية الى النف�س االخير. وفي �شاعة 

موتنا اح�شري عندنا ايتها االأم الرحوم ال�شفوق, 

ونجينا  الخبثاء.  الجّن  محافل  عنا  واطردي 

انك  بما  والمطهرية  الجهنمية  العقوبات  من 

الم�شيحيين,  اخوتنا  عقول  ونّوري  حمايتنا. 

الخراف  حظيرة  الى  منهم  ال�شالين  ورّدي 

الحقيقية  الم�شيح  ال�شيد  بيعة  اأعني  الناطقة 

الجامعة الر�شولية, لكي براأي واحد وفم واحد 

نعّظمك ونمّجد الثالوث االأقد�س االآب واالبن 

والروح القد�س االآن والى ابد االآبدين. اآمين.



أسـرار النور
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�ل�سر �لأول:

لنتاأّمل �عتماد ي�سوع في نهر �لأردن

ثمرة �ل�سر:

�لبنّوة لالآب

كالم  وبعد  القّدا�ض.  ا�صمع  كنت  الغط��ض  عيد  يوم  »في 

التقدي�ض ظهر لي نوٌر �ص�ف فوق الك�أ�ض، ف�ص�هدُت القدي�ض يوحن� 

المعمدان يعّمد ي�صوع وك�نت المي�ه ك�أنه� نور �ص�كب. لكني م� 

كنت افهم ال�صي�ء التي اراه� و�صعرُت ك�أني في اهلل بكّليتي«.

ماري  �لقّدي�سة  منحت  �أنت  �لأردن،  ماء  في  �لمعتمد  ي�سوع  يا 

�لفون�سين �ن ترى �ثناء �لقّد��س نعمة م�ساهدة �عتمادك على يد يوحنا 

وجعلتها تدرك �لمعنى �لعميق لهذ� �ل�سّر .

 العماد ومفاعيله فينا 
ّ
فيا مريم امنا, اطلبي لنا نعمة فهم �شر

الروح  بانوار  م�شتنيرين  للثالوث,  ا 
ً
حي م�شكًنا  ن�شبح  حتى 

 فينا  اآمين.
ّ
القد�س وُمَجَدَدين بفعل عمله الخفي



16

�ل�سّر �لثاني:

لنتاّمل ي�سوع مع �أّمه مريم في عر�س قانا

ثمرة �ل�سّر:

�لتجدد بالروح

»بعد من�ولتي القرب�ن الأقد�ض، نظرت ي�صوع عري�ض نف�صي، قد 

ا و�صمًع� وجعلني 
ً
اقتبل اختي حّنة عرو�صة له. واراني هذا نظر

اتذوق واأح�ض حالوة المحبة. ف�ن�صرح قلبي، و�صرفت اي�ًم� كثيرة 

ب�لفرح وال�صكر على قبوله� وهنّيت ي�صوع على عرو�صته الجديدة«.

�لى فرح  بالنق�س  �ل�سعور  ي�سوع بطلٍب من �مك مريم حّولت  يا 

كبير لّما مالأت �لأجاجين خمًر�. وب�سالة �لقّدي�سة ماري �لفون�سين، 

�قتبلت �ختها حنّة عرو�سة لك في �لورّدية .

به  ياأمرنا  ما  كل  لنعمل  ت�شاعدينا  ان  اأمنا  مريم  يا  ن�شاألك 

اهلل  من  ونمتلىء  ذواتنا  من  نفرغ  وعندها  ي�شوع.  ابنك 

فيا مريم ا�شرمي في  ن�شيد فرح و�شالم.  الى  وتتحول حياتنا 

ة حارة البنك عري�س نفو�شهم. اآمين.
ّ
النفو�س المكر�شة محب
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�ل�سّر �لثالث:

لنتاّمل ي�سوع على جبل �لتطويبات يدعونا �لى �لتوبة و�لرتد�د

ثمرة �ل�سّر:

�لتوق �لى �لملكوت

»وكنت اخجل من عدم اقتدائي بف�ص�ئل مريم اأّمي. ف�صرت 

اطلب نعمة فّع�لة تجعلني اقتدي به� في الحي�ة الب�قية من 

اأبداأ حي�تي  كنت  لو  اأواه!  واأقول  اأ�صًف�  اأتنّهد  فكنُت  عمري، 

ع�صت«. مم�  اأح�صن  اعي�ض  تع�لى  بعونه  لكنت  جديد،  من 

يا ي�سوع �ن �لختبار �لذي عا�سته �لقّدي�سة ماري �لفون�سين عا�سه 

في  رغبة  �زد�دو�  منك  و�قتربو�  بك  �تحدو�  فكلما  �لقدي�سين.  كل 

�لُطهر و�لنقاوة وتجنب �أ�سغر �لهفو�ت.

يا مريم امنا, ب�شفاعة القّدي�شة ماري الفون�شين, اطلبي لنا 

نعمة التوبة العميقة وامنحينا قّوة االرادة لنحيا بجدية و�شدق 

الى  ي�شدّنا  ما  كل  من  رين 
ّ
ُمتحر ابنك  مع  ون�شير  مقا�شدنا, 

االأمور االأر�شية. اآمين. 
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�ل�سّر �لر�بع:

لنتاّمل تجلي ي�سوع على مر�أى من تالميذه

ثمرة �ل�سّر:

�تّباع تعاليم ي�سوع

»بعد ظهوره� هذا، تركتني بهدوء و�صالم وتعزية روحية ل 

يمكنني و�صفه�. و�ص�ر لدّي ا�صتي�ق عظيم لروؤيته� اأي�ص�ً، ورغبة �صديدة 

لمم�ر�صة ا�صي�ء عظيمة وكثيرة من الف�ص�ئل للخير الع�م حًب� به�«.

�أردت يا ي�سوع لبع�س من تالميذك �ن يرو� بهاء مجدك يوم تجليك 

ماري  للقّدي�سة  تر�ءت  مرة  من  �كثر  مريم  و�ّمك  منهم.  مر�أى  على 

�لفون�سين �لتي �سغفت بالتاأمل ببهائك وجمالك غير �لمو�سوف.

يا مريم تاأملك بالطفل ي�شوع طبع مالمحه فيك وانطبعت 

ابنك  التتلمذ في مدر�شة  نعمة  لنا  اطلبي  فيه.  مالمح وجهك 

 حياة ي�شوع 
ّ
الدائم في �شر التاأمل  ومدر�شتك انت من خالل 

االن�شانية وااللهية عبر ا�شرار ورديتك, عّلنا ن�شعى الى االتحاد 

الدائم به والعمل بح�شب م�شيئته.
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�ل�سّر �لخام�س:

لنا  �لأخير مع تالميذه ويوؤ�س�س  �لع�ساء  يتناول  ي�سوع  لنتاّمل 

�سّر �لفخار�ستيا

ثمرة �ل�سّر:

�لم�ساركة في �لذبيحة �للهية

»كنُت في كل قّدا�ض اأح�صره، وفي وقت زي�ح القرب�ن اأنظر نوًرا 

ل الى عمق  قلبي وبه اأرى ربي واإلهي ي�صوع الم�صيح  قوي�ً، و�صع�ًع� ي�صِ

ك�إن�ص�ن واإله، ل ي�صعني تف�صير م� اأرى، وك�نت معه اأمي الحنون«.

ِعظم  تدرك  �ن  �لفون�سين  ماري  للقّدي�سة  �عطيت  ي�سوع  يا 

مذ�بحنا:  على  و�لليل  �لنهار  �ساعات  كل  في  تتكرر  �لتي  �لعجوبة 

�أعجوبة تحّول �لخبز و�لخمر �للذين ب�سالة �لكاهن و��ستدعاء �لروح 

�لقد�س يتحولن �لى ج�سدك ودمك �لمقد�سين و�لهبت قلبها بعبادة 

حارة نحوك في �لقربان �لقد�س . 

نعمة  لنا  ا�شتمدي  قربان,  بيت  اأول  يا  اأمنا,  مريم  يا  انت 

التحّول  نعمة  لنا  اطلبي  االفخار�شتيا.   
ّ
ب�شر العميق  االيمان 

القّدا�س.  في  ون�شترك  نتناول  مرة  كل  حياتنا  في  الجذري 

 
ّ
�شر امام  معه  والبقاء  له  ال�شجود  عبر  ابنك  نحو  محبة  زيدينا 

ه الالمنتهي. اآمين .
ّ
حب
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�سالة:

في  الجال�شة  واالر�س  ال�شماء  �شلطانة  يا 

ح�شرة الملك ال�شماوي اقبلي منا هذا التكريم 

بمقام القربان المقبول لديِك ولدى ي�شوع ابنك 

جميع  على  الكامل  الغفران  نعمة  لنا  وار�شلي 

بخلو�س  وابنك  نعبدك  ان  ووّفقينا  خطايانا 

هذه  بوا�شطة  القلب  �شميم  من  والغيرة  المحبة 

الم�شبحة الوردية الى النف�س االخير. وفي �شاعة 

موتنا اح�شري عندنا ايتها االأم الرحوم ال�شفوق, 

ونجينا  الخبثاء.  الجّن  محافل  عنا  واطردي 

انك  بما  والمطهرية  الجهنمية  العقوبات  من 

الم�شيحيين,  اخوتنا  عقول  ونّوري  حمايتنا. 

الخراف  حظيرة  الى  منهم  ال�شالين  ورّدي 

الحقيقية  الم�شيح  ال�شيد  بيعة  اأعني  الناطقة 

الجامعة الر�شولية, لكي براأي واحد وفم واحد 

نعّظمك ونمّجد الثالوث االأقد�س االآب واالبن 

والروح القد�س االآن والى ابد االآبدين. اآمين.



أسـرار الحزن
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�ل�ّسـر �لأول:

لنتاّمل �سالة ونز�ع ي�سوع في ب�ستان �لزيتون 

ثمـرة �ل�ّسـر:

نعمة �لنـد�مـة

العن�ية  مّني  تريده  م�  لكل  ت�مة  ذبيحة  ذاتي  »قّدمُت 

رب«  ي�  م�صيئتك  »فلتكن  اأكرر:  دائًم�  وكنت  الإلهية. 

الموت،  حتى  حزينة  الأحي�ن  بع�ض  نف�صي  ك�نت  انم� 

اك�بده«. ان  يلزمني  ك�ن  الذي  ب�لعذاب  مفتكرة 

�لفون�سين  ماري  �لقّدي�سة  �ختبرت  ي�سوع،  يا  مثالك  على 

�ل�سر�ع �لكبير بين رغبتها في �ن تبقى في رهبنتها �لمحبوبة و�ن 

تحقق �ر�دة و�لدتك وتوؤ�س�س رهبانية �لورديّة.

فيا مريم اأمنا, اأطلبي لنا من ابنك ي�شوع نعمة ال�شجاعة 

لن�شت�شلم الرادته بب�شاطة االطفال في كل مرة ن�شارع فيها 

من اجل تحقيق م�شاريعنا التي تتعار�س مع م�شاريع االآب. 

عّلمينا  اأن نتركه يقود حياتنا وفق م�شيئته القدو�شة. اآمين.
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�ل�سّر  �لثاني:

لنتاّمل جلد ي�سوع على �لعمود

ثمـرة �ل�ّسر:

نعمة �لتوبـة

ك�أ�ض  من  جرعًة  تذيقني  كي  رئي�صتي  ربن�  »ا�صتخدم   

نف�صي  وت�صبع  مج�ًن�،  ت�صطهدني  فك�نت  المقّد�صة.  اآلمه 

ك�ن  فهذا  عرفته�،  م�  ب�أ�صي�ء  وتتهمني  متنّوعة،  اه�ن�ت 

ب�فتق�د  ال�صبر  على  عزمي  ي�صدد  ك�ن  لكنه  يحزنني. 

ب�أنع�مه�«. وتغمرني  تعزيني  ك�نت  التي  الحبيبة  اأمي 

عانت  كذلك  و�ل�سخرية،  للجلد  عر�سة  ي�سوع  يا  كنت  كما 

ر�هبات  �أخو�تها  من  و�لحزن  �لألم  من  �لفون�سين  ماري  �لقّدي�سة 

�لورديّة.

فيا مريم اأمنا, نرجوك اأن ت�شاعدينا في كل مرة ن�شعر فيها 

اأن  عّلمينا  وعملنا.  لر�شالتنا  االآخرين  تفّهم  لعدم  عر�شة  اننا 

نقبل على مثالك ما عانيته من اآالم, واأن نقّدمها لالآب من اأجل 

ارتداد الخطاأة وخال�س االأنف�س. اآمين.
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�ل�ّسر �لثالث:

لنتاّمل تكليل ي�سوع باكليل من �ل�سوك

ثمرة �ل�ّسر:

�ماتة �لحو��س

فرًح�  ال�صطه�دات  وكل  راحة.  الم�ت�ت  لي  »و�ص�رت 

ل  و�صرت  ومديح  اإكرام�ت  ك�أنه�  التوبيخ�ت  اأ�صمع  وكنت 

احتمل ب�صبر فقط بل ابحث عن فر�صة لالحتم�ل  والعذاب«.

�أيّها �لّرب ي�سوع �ردت �ن تتجّرع كاأ�س �لألم حتى �لثمالة  و�نت 

�سّر  كتمت  �لفون�سين  ماري  �لقّدي�سة  كذلك  فاك.  تفتح  لم  �سامت 

�لظهور�ت و�لروؤى و�حتملت �ل�سخرية و�لهزء.

ي�شوع في كل  بابنك  ن�شاألك نعمة االقتداء  اأمنا,  فيا مريم 

�س فيها لل�شخرية والهزء. عّلمينا اأن نتاأمل �شورة هامة 
ّ
مرة نتعر

بكلمته, مكت�شفين  تتاأملين  بال�شوك كما كنت  المكّللة  ابنك 

محبته لنا وم�شّلين من اأجل م�شببي االألم للب�شرية. اآمين.
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�ل�ّسر �لر�بـع:

لنتاّمل حمـل ي�سوع �ل�سليب

ثمرة �ل�ّسر:

نعمـة �ل�سبر 

      »خ�صعت بقلب �صليم لكل م� ع�نيت، وتممت بفرح كل 

م� اأمرني به مر�صدي. ولكني �صعرُت ب�صدة الألم والعذاب الذي 

تجّرعته فكنُت اتنّهد ق�ئلة م� اأق�صى هذا الإر�ص�د!ّ  اأه ي� لعذاب 

قلبي! وبهذا كله كنُت اأ�صعر اأَن الأم الحنونة ت�صفق على �صعفي«.

�بنك �أيها �لآب على طريق �لجلجلة، �سعر باأنّه وحيد، غير مفهوم، 

مرذول. كذلك �لقّدي�سة ماري �لفون�سين ناءت تحت ثقل �ل�سليب لم 

يعّزها وي�سّددها �سوى ح�سور �مك مريم بقربها.

فيا مريم اأمنا, عّزي نفو�شنا في كل مرة ن�شعر فيها بالحزن 

واأنه�شينا  باأيادينا  واأم�شكي  �شعفنا  لنجدة  ي 
ّ
هب بالياأ�س.  او 

لنوا�شل م�شيرة افتداء ابنك ي�شوع لنا في حياتنا اليومية. اآمين.
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�ل�سّر �لخام�س:

لنتاّمل �سلـب ي�سـوع على �ل�سليب

ثمـرة �ل�ّسر:

نعمـة �لثبات

ع�صرا  الم�صبحة وبه خم�ض  ب�صكل  ا 
ً
م�صتدير ا 

ً
دير »نظرت   

كل  راأ�ض  فوق  وك�ن  راهبة.  راأيت  ط�قة  كل  وفي  ط�قة 

ذاتي  اأرى  كنت  وان�  الوردّية.  ا�صرار  ب��صم  ا�صمه�  واحدة 

اّمي  الّي  فنظرْت  ال�صليب.  مريم  ب��صم  الع��صرة  الط�قة  في 

والنور«.                                                                        البهجة   من  ومالأتني  والحن�ن  ال�صفقة  بعواطف 

 �أيّها �لّرب ي�سوع لقد ت�سلقت �لجلجلة ومنها �عتليت �ل�سليب. 

كذلك طبعَت حياة �لقّدي�سة ماري �لفون�سين بالألم وغالبًا ما �أم�ست 

�وقاتًا طويلة تتاأمل على �لجلجلة.

فيا مريم اأمنا الواقفة عند اقدام ال�شليب, يا من اآمنت بقيامة 

ابنك ي�شوع, اأَدِخلي الى قلوبنا نعمة الرجاء وعّزينا في كل مرة 

االيمان  في  الثبات  نعمة  لنا  الموت, واطلبي  باألم  فيها  ن�شعر 

 الحب الذي ع�شته في حياتك. اآمين.
ّ
وقوينا على اأن نعي�س �شر
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�سالة:

في  الجال�شة  واالر�س  ال�شماء  �شلطانة  يا 

ح�شرة الملك ال�شماوي اقبلي منا هذا التكريم 

بمقام القربان المقبول لديِك ولدى ي�شوع ابنك 

جميع  على  الكامل  الغفران  نعمة  لنا  وار�شلي 

بخلو�س  وابنك  نعبدك  ان  ووّفقينا  خطايانا 

هذه  بوا�شطة  القلب  �شميم  من  والغيرة  المحبة 

الم�شبحة الوردية الى النف�س االخير. وفي �شاعة 

موتنا اح�شري عندنا ايتها االأم الرحوم ال�شفوق, 

ونجينا  الخبثاء.  الجّن  محافل  عنا  واطردي 

انك  بما  والمطهرية  الجهنمية  العقوبات  من 

الم�شيحيين,  اخوتنا  عقول  ونّوري  حمايتنا. 

الخراف  حظيرة  الى  منهم  ال�شالين  ورّدي 

الحقيقية  الم�شيح  ال�شيد  بيعة  اأعني  الناطقة 

الجامعة الر�شولية, لكي براأي واحد وفم واحد 

نعّظمك ونمّجد الثالوث االأقد�س االآب واالبن 

والروح القد�س االآن والى ابد االآبدين. اآمين.



أسـرار المجد
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�ل�ّسـر �لأول:

لنتاأمل قيامة ي�سوع من بين �لأمو�ت

ثمـرة �ل�ّسـر:

نعمة �لرتد�د

»اأرغب فقط  ي� اأبِت المر�صد والموؤ�ص�ض اأن تكون مرت�ح�ً في 

الدي�ر ال�صم�وية، وراحتك هي راحتي، اإن اأّمن� الحبيبة �صلط�نة 

الوردية التي خدمته� في الحي�ة، �صت�أتي وت�ص�عدك في هذا الوقت«.

يا �منا مريم �نت كنت و�ثقة من حدث �لقيامة حتى لو لم تفهمي 

كيف �سيتحقق ذلك. كذلك �لقّدي�سة ماري �لفون�سين، �ساعة رحيل 

�لموؤ�س�س، كانت و�ثقة باأنك �ستاأتين لتاأخذيه معك .

�شاعدينا يا مريم عندما ت�شتد ال�شعاب ان نبقى را�شخين في 

االيمان, ثابتين في الرجاء, واأن ن�شارك االبن في قيامته ونتمتع 

معه ومعك بالم�شاركة في الوليمة ال�شماوية .  اآمين .
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�ل�ّسـر �لثاني:

لنتاأمل �سعود ي�سوع �لم�سيح �لى �ل�سماء

ثمـرة �ل�ّسـر:

�ل�ستياق �لى �لنعيم �ل�سماوي

»كّن� ونحن في عملن� الر�صولي نداوي بع�ض الأطف�ل وبهذه 

تعزية  من  له�  ي�  الموت.  على  الم�صرفين  منهم  نعّمد  الحجة 

عظيمة ان هذه الأطف�ل ي�صلّون لنج�ح رهب�نيتن� في ال�صم�ء«.

عا�س �بنك يا مريم في �سوق د�ئم للعودة �لى ح�سن �لآب . كذلك 

ولهذ�  �لنف�س  خال�س  على  غيرة  �لتهبت  �لفون�سين  ماري  �لقّدي�سة 

كانت تعّمد �لم�سرفين على �لموت .

اذكي فينا يا مريم الرغبة في الح�شول على الحياة االبدية. 

للعمل على  �شاعين  لنعمل بكل جّدية وديناميكية,  و�شاعدينا 

خال�س النفو�س .  اآمين
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�ل�ّسـر �لثالث:

لنتاأمل حلول �لروح �لقد�س على �لتالميذ

ثمـرة �ل�ّسـر:

نعمة �لتخ�سع

»كّن� ونحن في ر�ص�لتن� التربوية نرى المدر�صة اآخذة  ب�لنج�ح 

الف�ئق، وقد نمت اخوية الوردية للبن�ت والن�ص�ء. فكّن� نّتعجب 

من �صعفن� وجهلن�، وكيف ك�نت تجري كل هذه الأمور ب�صهولة«.

 بف�سل ح�سورِك يا مريم ��ستطعِت َجْمَع �لر�سل في �لعليّة لنتظار 

�لروح �لقد�س . وبف�سل �لروح عينه ورغم �سعوبة �لعي�س، ��ستطاعت 

�لقّدي�سة ماري �لفون�سين مع �خو�تها �لر�هبات �ن يحققن �لنجاح تلو 

�لنجاح في �لعمل �لر�سولي.

كل  يقود  وان  القد�س  الروح  يظللنا  ان  لنا  اطلبي  امّنا  فيا 

�شعفنا  رغم  االآب  م�شيئة  لتحقيق  ر�شالتنا  ويّوجه  خطواتنا 

وعجزنا. اآمين.
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�ل�ّسـر �لر�بع:

لنتاأمل �نتقال �لعذر�ء �لى �ل�سماء بالنف�س و�لج�سد

ثمـرة �ل�ّسـر:

نعمة �لميتة �ل�سالحة

تودعني.  انه�  لي  يلوح  وك�ن  البتول  اأّمي  الي  »نظرت 

ل  ان  اليه�  وتو�ّصلت  قلبي،  محّبة  ب�صّدة  به�  فتعّلقُت 

كنُت  لأني  بيديه�  ف�أنه�صتني  معه�.  ت�أخذني  بل  تتركني 

معي  »�صت�أتين  ق�ئلة  وقّوتني  قدميه�.  على  منطرحة 

وارادتي«.                                      اهلل  ارادة  تّممت  قد  تكونين  لم�  بعد،  فيم� 

�لرغبة  هذه  �ل�سماء.  في  بابنك  تجتمعي  �ن  مريم  يا  تقِت  كم 

�لقّدي�سة  ماري �لفون�سين لأن تلتقيك وهي بعد على  �جتاحت قلب 

�لأر�س.

القّدي�شة  قالتها  التي  الطوبى  ن�شمع  الأن  اأّمنا  يا  �شاعدينا 

»طوبى لمن هو متمتع بها �شرمداً«

واهلينا ان نتمتع بفرح روؤية الثالوث وال�شجود له . اآمين
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�ل�ّسـر �لخام�س:

على  �سلطانة   �لمجد  باكليل  مريم  �لعذر�ء  تكليل  لنتاأمل 

�ل�سماء و�لأر�س

ثمـرة �ل�ّسـر:

نعمة �لثبات في �كر�مها

كرم  واأ�صف  اهلل  جودة  اكتب  اأن  اريد  كنت  »ان 

جميع  فنيت  ولو  حتى  عرفُت  ول  ا�صتطعُت  لم�  نحوي،  اأمي 

اي�مي ب�ل�صرح وال�صكر عنه� وله�، فم� تكفيني لذلك اإّل الأبدية 

ال�صعيدة التي اترج�ه� من مراحمه تع�لى لكي اأمجده �صرمًدا«.

لقد كللك �لثالوث يا مريم �سلطانة على �لأر�س و�ل�سماء. و�نت 

�سمحت للقّدي�سة  ماري �لفون�سين �ن تتمتع م�سبًقا بروؤية ما �نت عليه 

من مجد .

يا اأّمنا, اعطينا ان ن�شارك ابنك بمعيتك بالمجد, فنم�شي 

ابديتنا بتن�شبيحه لما اأتى به من عظائم . اآمين
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�سالة:

في  الجال�شة  واالر�س  ال�شماء  �شلطانة  يا 

ح�شرة الملك ال�شماوي اقبلي منا هذا التكريم 

بمقام القربان المقبول لديِك ولدى ي�شوع ابنك 

جميع  على  الكامل  الغفران  نعمة  لنا  وار�شلي 

بخلو�س  وابنك  نعبدك  ان  ووّفقينا  خطايانا 

هذه  بوا�شطة  القلب  �شميم  من  والغيرة  المحبة 

الم�شبحة الوردية الى النف�س االخير. وفي �شاعة 

موتنا اح�شري عندنا ايتها االأم الرحوم ال�شفوق, 

ونجينا  الخبثاء.  الجّن  محافل  عنا  واطردي 

انك  بما  والمطهرية  الجهنمية  العقوبات  من 

الم�شيحيين,  اخوتنا  عقول  ونّوري  حمايتنا. 

الخراف  حظيرة  الى  منهم  ال�شالين  ورّدي 

الحقيقية  الم�شيح  ال�شيد  بيعة  اأعني  الناطقة 

الجامعة الر�شولية, لكي براأي واحد وفم واحد 

نعّظمك ونمّجد الثالوث االأقد�س االآب واالبن 

والروح القد�س االآن والى ابد االآبدين. اآمين.
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طلبة �لقّدي�سة ماري �لفون�سين

 كريالي�شون 
٭

  كري�شتيالي�شون    
٭٭

    كريالي�شون    
٭

    يـــا ربنـــــا ي�شـــــوع الم�شــيـــــح
٭

  ان�شـــت الينـــا
٭٭

    يـــا ربنــــــا ي�شــــــوع الم�شــيــــح        
٭

 ا�شتـجــب لنــــــا
٭٭ 

   اأّيهـــــا االآب ال�شمـــــــاوي اللـه
٭ 

    يــــا ابــــن اللـه مخلـــــ�س العــالــم      
٭

    اأيها الثالوث القدو�س االله الواحد 
٭

    يــــا قـــــديـــــ�شـــة مــــريـــــــــم  
٭

    يــــا والــــدة اللـه 
٭

   يــــا عذراء العـذارى 
٭ 

    يــــا اأم �شيدنا ي�شوع الم�شيح
٭

    يــــا اأّم الكني�شة
٭

   يــــا �شلطانة الورديّة المقد�شة
٭ 

  يــــا �شفيعتنا القديرة لدى ابنك االإلهي
٭  

    يــــا قّدي�شة ماري األفون�شين 
٭

٭ 
ا  

ـــ
ـــ

ـن
م

حـ
�إر

٭  
٭

٭ 
ا  

ـــ
نــ

لـ
جـ

لأ
ي 

سّل
�

٭  
٭ 
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ة            
َّ
    يــــا زنبقة القدا�شة الخفي

٭

 القربان االأقد�س      
ّ
    يــــا �شاهدة للم�شيح في �شر

٭

    يــــا �شاهدة الأ�شرار الم�شيح   
٭

    يــــا من حملِت ال�شليب بفرح عجيب
٭

    يــــا كليمة مريم العذراء الوديعة  
٭

    يــــا ابنة الورديّة المقّد�شة المثالية
٭

ي�شين         يــــا �شاهدة لمجد القدِّ
٭

    يــــا ابنة ُمخِل�شة للكني�شة المقّد�شة 
٭

    يــــا غيورة على اإ�شعاف النفو�س المطهرّية     
٭

�شة
ّ
    يــــا مثااًل للحياة المكر

٭

    يــــا مثااًل لل�شالة الواثقة
٭

    يــــا مثااًل للتاأّمل والعمل
٭

    يــــا مثااًل للب�شاطة والطهارة
٭

    يــــا مثااًل للتوا�شع والطاعة
٭

    يــــا مثااًل لالإ�شغاء وال�شمت
٭

    يــــا مثااًل للزهد والفقر
٭

ة
ّ
    يــــا مثااًل للخدمة بمحب

٭

ة للم�شيح في الفقراء
ّ
    يــــا ُمحب

٭

ة لالأجيال على فرح االإنجيل
ّ
    يــــا مربي

٭

حيح     يــــا مر�شدة االأُ�َشر على االإيمان ال�شّ
٭

٭
٭ 

٭ 
  
ا 

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

ـل
ـــ

ج
لأ

ي 
ـــ

ـــ
ـــ

ّلـ
ســ
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٭

٭ 
٭ 
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يق وال�شعاب     يــــا معينتنا في ال�شّ
٭

    يــــا رفيقتنا في ال�شفر والتجوال
٭

الم
ّ

    يــــا ر�شولة الوحدة وال�ش
٭

    يــــا حمل اهلل الحامل خطايا العالم                      
٭

اإغفر لنا يا رّب
٭ ٭ 

    يــــا حمل اهلل الحامل خطايا العالم             
٭

اإ�شتجب لنا يا رّب  
٭ ٭ 

    يــــا حمل اهلل الحامل خطايا العالم                  
٭

اإرحمنا يا رّب
٭٭ ٭ 

٭ 
٭ 

  
ـا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

نـ
ـل

ـــ
ج
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�سالة

ي�شة ماري األفون�شين نعمَة  , يا من تناْزلَت ومنْحَت القدِّ
ّ
اللهم

بروؤية  والتمتُِّع  البتول  ابِنك  والدة  اإر�شاداِت  اإلى  االإ�شغاِء 

ب�شفاعِتها  اإمنْحنا  الوالديّة,  بعطاياها  م  والتنعُّ الحنون  وجِهها 

ين قّوة  ًة �شادقة, م�شتمدِّ
َّ
لنعي�َس حياًة م�شيحي ال�شروريّة   

َ
الِنعم

ثماَر  فينا   
َ
تثمر حتى  بها   

َ
فنب�ّشر الوردّية,  اأ�شراِر  في  ِلنا  تاأمُّ من 

تجّلى  الذي  ك 
ِّ
حب جماَل  نكت�شُف  اإجعْلنا  والف�شيلة.  التوبِة 

 
َ
القيامة, ونختبر اإلى الفداِء حتى  التّج�شِد  في حياِة ابِنك, من 

ْل قلوَبنا اإلى م�شكٍن الئٍق  وِح القُد�س في حياِتنا. حوِّ
ّ
عمَل الر

بالثالوث االأقد�س, الذي له العّزة والمجد على الّدوام. اآمين!.
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�لزياح

يا �أم �للـه، يا حنونة، يا كنـز �لرحمة و�لمعونة، �نِت ملجانا وعليك 

رجانا، ت�سفعي فينا يا عذر�ء، وتحنّني على موتانا.

واإن كان ج�شمك بعيداً مّنا, اأيتها البتول اأمنا,           
٭ ٭   

�شلواتك هي ت�شحبنـا وتكون معنا وتحفظنا.

ا منك ظهوراً   
ً
فك على العالمين ظاهر

ّ
بجاه من �شر

٭ ٭   

مبين. اأطلبي منـه للخاطئين المراحم لدهر الداهرين.

اأنت اّمنـا ورجانا. انت فخرنـا وملجانا. عند ابِنِك   
٭ ٭   

ا�شفعي فينا ليغفر براأفته خطايانا.

ال تهملينا يا حنونة. يا مملوءة كـلَّ نعمة. بل           
٭ ٭   

خلِّ�شي عبيـدك اأجمعين لن�شكرك ِلدهر الداهرين.

يُباركنـا  �لمقّد�سـة،  �لورديـة  �سلطانة  �لعذر�ء  مريم  �أمنا  ب�سفاعة 

�لثالوث �لأقد�س �لآب و�لإبـن و�لروح  �لقد�س.

 �آمين.
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