�صالة الوردية

مع الق ّدي�سة ماري �ألفون�سين

ال مانع من طبع ون�شر هذا الكتيب
والقدي�سة ماري �ألفون�سين
حول �صالة الوردية
ّ

† المطران بول�س دحدح

النائب الر�سولي لالتين في لبنان

لرهبانية الورد ّية
جميع احلقوق حمفوظة
ّ
مطابع الكرمي  -جونيه ,لبنان
2015

في نهاية �سنة تطويب
الأم ماري �ألفون�سين م� ِّؤ�س�سة رهبانيتنا،

المقد�سة،
الوردية
وبعد الت�أمل في �أ�سرار
ّ
ّ
الوردية
الكتيب دعوة لنا لممار�سة ف�ضائل
ي�أتي هذا
ّ
ّ
بالقدي�سة الجديدة
وللإقتداء ّ

التي اقتدت بالم�سيح في كل مراحل حياتها،
الوردية الى �أ�سمى درجات الكمال.
وارتقت عبر �سبحة
ّ
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كيفية تالوة الوردية :
* �إ�شارة ال�صليب.
الحبة الكبيرة :قانون االيمان �أو ابتهال الى الروح
* على ّ
القد�س �أو فعل الندامة.
الحبات الثالث :ال�سالم المالئكي تكريم ًا للعذراء
* على ّ
ابنة الآبّ � ،أم االبن وعرو�س الروح القد�س.
ال�سر.
* تقديم ّ

(مرة واحدة فقط).
الربية ّ
* ال�صالة ّ
* ال�سالم المالئكي ( 10مرات).

* المجدلة( .المجد للآب واالبن والروح القد�س.)...
نجنا من نار جه ّنم
* يا ي�سوع الحبيب ،اغفر لنا خطاياناّ ،
وخذ الى ال�سماء جميع النفو�س التي هي ب�أم�س الحاجة
الى رحمتك.
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أسـرار الفرح

ال�سر الأول :
لنت�أمل ب�شارة المالك للعذراء مريم
ثمرة ال�سر :
ف�ضيلة التوا�ضع
«كنت �أت�أمل بمحبة �أمي مريم البتول ،فظهر لي بغتة
نور عظيم بهي جميل ال يمكني و�صفه ،وبه ظهرت بغتة الأم
الحبيبة �سيدة الوردية  ...فلما نظرتها عيناي للمرة الأولى ،فقد
�سكبت الدموع الغزيرة ،وان�شغفت بمحبتها ،ويداي انفتحتا
وارتفعتا لمعانقتها و�ض ّمها داخل قلبي � ...أعطتني �إ�شارة ب�أن
�أقترب اليها ،ووهبتني هدو ًءا وحرية كي �أت�أملها ج ّي ًدا».
يا �أمنا مريم ،لقد ظهرت للق ّدي�سة ماري الفون�سين ظهورات متوالية
كا�شفة لها ارادتك بت�أ�سي�س «رهبانية الوردية» .يا لها من ب�شرى
�سارة للأر�ض المقد�سة وللكني�سة جمعاء بوالدة رهبانية الوردية .
نحن اليوم  ،نلتم�س ما يريده اهلل م ّنا� .أظهري لنا ارادته فينا
واطلبي لنا ان نتجاوب مع الهامات الروح القد�س لنكون �أداة
طيعة بين يديه ونقبل م�شيئة اهلل بحياتنا � .آمين .
القدي�سة ماري �ألفون�سين
�سر هو من مخطوط ّ
* المقطع الأول من كل ّ
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ال�سر الثاني:
لنت�أمل زيارة العذراء لن�سيبتها الي�صابات
ثمرة ال�سر:
ف�ضيلة محبة القريب
«يا �أمي كيف تتنازلين وتزورينني؟ هل ن�سيت �أني
ُ
ُ
وكنت �أقول
فعلت ؟
خاطئة عظيمة و�ألو ًفا من الخطايا
لها متعجبة �أخاف من ان يكون هذا غ� ًشا �أو تجربة،
لأني مقتنعة �أني عديمة اال�ستحقاق لهذه الأنعام ال�سماوية».
يا مريم كما زرت خالتك الي�صابات ،لت�ساعديها وتخدميها ،هكذا
كررت زياراتك لأمتك المتوا�ضعة الق ّدي�سة ماري الفون�سين لت�شرحي
لها مبتغاك من رهبانية الوردية.
زوري يا مريم قلوبنا وعقولنا� .أفي�ضي علينا نعمك لن�ستطيع
ي�شع
نحن بدورنا ان نحمل ابنك ي�سوع الى الآخرين ونجعله ّ
بت�صرفاتنا وحياتنا� .آمين .
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ال�سر الثالث:
لنت�أمل ميالد ي�سوع في مغارة بيت لحم
ثمرة ال�سر:
ف�ضيلة محبـة الفـقـر
ُ
حلمت �أني نظرت �أمي البتول وب�صحبتها عدد
«ذات ليلة
بنات متو�شحات بلبـا�س �أبي�ض و�أزرق  ...وك�أنهنّ الب�سات
نو ًرا من نور ،فام�سكت مريم �أمي بيدي �شدي ًدا قائلة لي�« :أريد
منك �أن ت�ؤ�س�سي رهبنة الوردية� ،أما فهمت بعد!؟» ف�أجبتها:
«�أنا حقيرة فقيرة� .أ�س�ألك و�أطلب منك �أن تقبلي �أختي ح ّنة
لهذه الخدمة  ...وانا م�ستعدة لكل تعب يلزم في الرهبنة».
ِ
يا مريم � ِ
اختبرت الفقرالمدقع يوم ولدت ي�سوع في مغارة
أنت
أح�ست بفقرها و عجزها امام
بيت لحم .والق ّدي�سة ماري �ألفون�سين � ّ
م�شروعك الكبير ،ر�أت ذاتها غير م�ؤهلة لهذه الدعوة ف�س�ألتك دعوة
�أختها لم�ساندتها.
ونحن يا �أمنا مريم كم ن�شعر ب�صغرنا وعجزنا امام الدعوة
يقدمها لنا ابنك ي�سوع .اختارنا �صغاراً ،فقراء حتى
التي ّ
نحمل الر�سالة� .أخلقي فينا الإ�ستعداد والجهوزية والت�أهب
لتحقيق ر�سالتنا في الرهبانية والمجتمع والكني�سة وتتميمها.
9

ال�سر الرابع:
لنت�أمل تقدمة ي�سوع الى اهلل على يد �سمعان ال�شيخ في الهيكل
ثمرة ال�سر:
ف�ضيلة الطاعة
«وجدت ذاتي �أت�أمل �أمام هيكل امي وراهبات وبنات
ُ
نظرت
�سر تقدمة ي�سوع الى الهيكل.
كثيرات نت�أمل في ّ
ابنة بتو ًال دخلت باب الدير ،ومريم امي �أم�سكت بيدها...
فانطرحت تلك الأبنة على �أقدام �أمنا مريم وق ّبلتها ...
والمر�شد المختار من �أمي البتول واقف هناك ،ف َقبِ ل الأبنة
وو�ضع عليها ثوب الرهبنة وباركها .ثم �أخذ الوردية من يد
البتول �أمي ،الب�سها اياها بعنقها .وو�ضع يديه قائ ًال  :اثبتك
با�سم �أفراح مريم البتول وبا�سم �أحزانها وبا�سم �أمجادها».
يا مريم كما ق ّدمت ابنك ي�سوع الى اهلل في الهيكل على يد �سمعان
ال�شيخ .هكذا �أعلمت الق ّدي�سة ماري الفون�سين كيف تقدم فتاة
للرهبانية على يد الكاهن .
ِ
�سائلينك �أن تم�سكي ب�أيدينا
نجدد رغبتنا بتقديم ذواتنا للرب
وتقودينا لمتابعة تكري�سنا م�ست�سلمين لم�شيئته .رافقي كل خطوة
من خطوات حياتنا لكي تكون ك ّلها تحت نظر ابنك � .آمين.
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ال�سر الخام�س:
لنت�أمل وجود ي�سوع في الهيكل
ثمرة ال�سر:
نعمة اال�ستجابة لإلهامات الألهية
«قدمت ذاتي ذبيحة تامة لكل ما تريده مني العناية
االلهية مرددة :فلتكن م�شيئتك يا رب ،كانت نف�سي بع�ض
الأحيان حزينة حتى الموت ،مفتكرة ب�صعوبة بانتقالي
من رهبنتي .لذلك كنت �أنطرح على �أقدام �أمي باكية،
كلما ت�سمح لي الفر�صة نها ًرا او لي ًال .وكنت �أكرر « :يا
�أمي دبريني ،كيف وماذا يجب ان �أفعل؟ فكانت ت�سرع
لمعونتي وتلهمني ان الوردية �سالحي وقوتي وكنزي».
يا مريم �أمنا ب� ّأي حزن عميق �شعرت يوم ِ
فقدت ابنك .فت�شت بكل
جوارحك عنه ولما وجدته عاد ال�سالم لقلبك .كذلك الق ّدي�سة ماري
الفون�سين يوم قررت ان تترك رهبنة القدي�س يو�سف اح�ست بالألم
والخوف وال�ضياع .ومع كل ذلك نفذّت ارادتك م�ست�سلمة.
ن�ضيع فيها
قوة االرادة والثبات كل مرة ّ
�أعطينا يا مريم ّ
ي�سوع لنبحث عنه با�ستمرار ونبحث عن عمل م�شيئته في
حياتنا وم�سيرتنا االيمانية� .آمين.
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�صالة:
يا �سلطانة ال�سماء واالر�ض الجال�سة في
ح�ضرة الملك ال�سماوي اقبلي منا هذا التكريم
بمقام القربان المقبول ِ
لديك ولدى ي�سوع ابنك
وار�سلي لنا نعمة الغفران الكامل على جميع
خطايانا ووفّقينا ان نعبدك وابنك بخلو�ص
المحبة والغيرة من �صميم القلب بوا�سطة هذه
الم�سبحة الوردية الى النف�س االخير .وفي �ساعة
موتنا اح�ضري عندنا ايتها الأم الرحوم ال�شفوق،
الجن الخبثاء .ونجينا
واطردي عنا محافل
ّ
من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما انك
ونوري عقول اخوتنا الم�سيحيين،
حمايتناّ .
ور ّدي ال�ضالين منهم الى حظيرة الخراف
الناطقة �أعني بيعة ال�سيد الم�سيح الحقيقية
الجامعة الر�سولية ،لكي بر�أي واحد وفم واحد
ّ
ونمجد الثالوث الأقد�س الآب واالبن
نعظمك
ّ
والروح القد�س الآن والى ابد الآبدين� .آمين.
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أسـرار النور

ال�سر الأول:
لنت� ّأمل اعتماد ي�سوع في نهر الأردن
ثمرة ال�سر:
البنوة للآب
ّ

«في يوم عيد الغطا�س كنت ا�سمع الق ّدا�س .وبعد كالم
ُ
ف�شاهدت القدي�س يوحنا
التقدي�س ظهر لي نو ٌر �صاف فوق الك�أ�س،
المعمدان يع ّمد ي�سوع وكانت المياه ك�أنها نور �ساكب .لكني ما
ُ
و�شعرت ك�أني في اهلل بك ّليتي».
كنت افهم اال�شياء التي اراها
يا ي�سوع المعتمد في ماء الأردن� ،أنت منحت الق ّدي�سة ماري
الفون�سين ان ترى اثناء الق ّدا�س نعمة م�شاهدة اعتمادك على يد يوحنا
ال�سر .
وجعلتها تدرك المعنى العميق لهذا ّ

�سر العماد ومفاعيله فينا
فيا مريم امنا ،اطلبي لنا نعمة فهم ّ
حيا للثالوث ،م�ستنيرين بانوار الروح
حتى ن�صبح م�سك ًنا ً
الخفي فينا �آمين.
وم َج َد َدين بفعل عمله
القد�س ُ
ّ
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ال�سر الثاني:
ّ
لنتامل ي�سوع مع � ّأمه مريم في عر�س قانا
ّ
ال�سر:
ثمرة ّ
التجدد بالروح
«بعد مناولتي القربان الأقد�س ،نظرت ي�سوع عري�س نف�سي ،قد
و�سمعا وجعلني
نظرا ً
اقتبل اختي ح ّنة عرو�سة له .واراني هذا ً
اياما كثيرة
اتذوق و�أح�س حالوة المحبة .فان�شرح قلبي ،و�صرفت ً
بالفرح وال�شكر على قبولها وهن ّيت ي�سوع على عرو�سته الجديدة».
يا ي�سوع ٍ
حولت ال�شعور بالنق�ص الى فرح
بطلب من امك مريم ّ
خمرا .وب�صالة الق ّدي�سة ماري الفون�سين،
كبير ّلما ملأت الأجاجين ً
اقتبلت اختها حنّة عرو�سة لك في الور ّدية .
ن�س�ألك يا مريم �أمنا ان ت�ساعدينا لنعمل كل ما ي�أمرنا به
ابنك ي�سوع .وعندها نفرغ من ذواتنا ونمتلىء من اهلل
وتتحول حياتنا الى ن�شيد فرح و�سالم .فيا مريم ا�ضرمي في
محبة حارة البنك عري�س نفو�سهم� .آمين.
النفو�س المكر�سة ّ
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ال�سر الثالث:
ّ
لنتامل ي�سوع على جبل التطويبات يدعونا الى التوبة واالرتداد
ّ
ال�سر:
ثمرة ّ
التوق الى الملكوت

«وكنت اخجل من عدم اقتدائي بف�ضائل مريم �أ ّمي .ف�صرت
اطلب نعمة ف ّعالة تجعلني اقتدي بها في الحياة الباقية من
ُ
أتنهد �أ�س ًفا و�أقول �أواه! لو كنت �أبد�أ حياتي
عمري،
فكنت � ّ
من جديد ،لكنت بعونه تعالى اعي�ش �أح�سن مما ع�شت».
يا ي�سوع ان االختبار الذي عا�شته الق ّدي�سة ماري الفون�سين عا�شه
كل القدي�سين .فكلما اتحدوا بك واقتربوا منك ازدادوا رغبة في
الطُهر والنقاوة وتجنب �أ�صغر الهفوات.
القدي�سة ماري الفون�سين ،اطلبي لنا
يا مريم امنا ،ب�شفاعة ّ
قوة االرادة لنحيا بجدية و�صدق
نعمة التوبة العميقة وامنحينا ّ
تحررين من كل ما ي�شد ّنا الى
مقا�صدنا ،ون�سير مع ابنك ُم ّ
الأمور الأر�ضية� .آمين.
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ال�سر الرابع:
ّ
لنتامل تجلي ي�سوع على مر�أى من تالميذه
ّ
ال�سر:
ثمرة ّ
اتّباع تعاليم ي�سوع
«بعد ظهورها هذا ،تركتني بهدوء و�سالم وتعزية روحية ال
يمكنني و�صفها .و�صار لديّ ا�شتياق عظيم لر�ؤيتها �أي�ضاً ،ورغبة �شديدة
حبا بها».
لممار�سة ا�شياء عظيمة وكثيرة من الف�ضائل للخير العام ً
�أردت يا ي�سوع لبع�ض من تالميذك ان يروا بهاء مجدك يوم تجليك
وامك مريم اكثر من مرة تراءت للق ّدي�سة ماري
على مر�أى منهمّ .
الفون�سين التي �شغفت بالت�أمل ببهائك وجمالك غير المو�صوف.
يا مريم ت�أملك بالطفل ي�سوع طبع مالمحه فيك وانطبعت
مالمح وجهك فيه .اطلبي لنا نعمة التتلمذ في مدر�سة ابنك
�سر حياة ي�سوع
ومدر�ستك انت من خالل الت�أمل الدائم في ّ
االن�سانية وااللهية عبر ا�سرار ورديتك ،ع ّلنا ن�سعى الى االتحاد
الدائم به والعمل بح�سب م�شيئته.
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ال�سر الخام�س:
ّ

لنتامل ي�سوع يتناول الع�شاء الأخير مع تالميذه وي�ؤ�س�س لنا
ّ
�سر االفخار�ستيا
ّ
ال�سر:
ثمرة ّ
الم�شاركة في الذبيحة االلهية

ُ
«كنت في كل ق ّدا�س �أح�ضره ،وفي وقت زياح القربان �أنظر نو ًرا
قوياً ،و�شعا ًعا ِ
ي�صل الى عمق قلبي وبه �أرى ربي و�إلهي ي�سوع الم�سيح
ك�إن�سان و�إله ،ال ي�سعني تف�سير ما �أرى ،وكانت معه �أمي الحنون».
يا ي�سوع اعطيت للق ّدي�سة ماري الفون�سين ان تدرك ِعظم
االعجوبة التي تتكرر في كل �ساعات النهار والليل على مذابحنا:
تحول الخبز والخمر اللذين ب�صالة الكاهن وا�ستدعاء الروح
�أعجوبة ّ
القد�س يتحوالن الى ج�سدك ودمك المقد�سين والهبت قلبها بعبادة
حارة نحوك في القربان االقد�س .
انت يا مريم �أمنا ،يا �أول بيت قربان ،ا�ستمدي لنا نعمة
التحول
ب�سر االفخار�ستيا .اطلبي لنا نعمة
ّ
االيمان العميق ّ
القدا�س.
الجذري في حياتنا كل مرة نتناول ون�شترك في ّ
�سر
زيدينا محبة نحو ابنك عبر ال�سجود له والبقاء معه امام ّ
حبه الالمنتهي� .آمين .
ّ
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�صالة:
يا �سلطانة ال�سماء واالر�ض الجال�سة في
ح�ضرة الملك ال�سماوي اقبلي منا هذا التكريم
بمقام القربان المقبول ِ
لديك ولدى ي�سوع ابنك
وار�سلي لنا نعمة الغفران الكامل على جميع
خطايانا ووفّقينا ان نعبدك وابنك بخلو�ص
المحبة والغيرة من �صميم القلب بوا�سطة هذه
الم�سبحة الوردية الى النف�س االخير .وفي �ساعة
موتنا اح�ضري عندنا ايتها الأم الرحوم ال�شفوق،
الجن الخبثاء .ونجينا
واطردي عنا محافل
ّ
من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما انك
ونوري عقول اخوتنا الم�سيحيين،
حمايتناّ .
ور ّدي ال�ضالين منهم الى حظيرة الخراف
الناطقة �أعني بيعة ال�سيد الم�سيح الحقيقية
الجامعة الر�سولية ،لكي بر�أي واحد وفم واحد
ّ
ونمجد الثالوث الأقد�س الآب واالبن
نعظمك
ّ
والروح القد�س الآن والى ابد الآبدين� .آمين.
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أسـرار الحزن

ال�سـر الأول:
ّ
لنتامل �صالة ونزاع ي�سوع في ب�ستان الزيتون
ّ
ال�سـر:
ثمـرة ّ
نعمة النـدامـة

«ق ّد ُ
مت ذاتي ذبيحة تامة لكل ما تريده م ّني العناية
دائما �أكرر« :فلتكن م�شيئتك يا رب»
الإلهية .وكنت
ً
انما كانت نف�سي بع�ض الأحيان حزينة حتى الموت،
مفتكرة بالعذاب الذي كان يلزمني ان اكابده».

على مثالك يا ي�سوع ،اختبرت الق ّدي�سة ماري الفون�سين
ال�صراع الكبير بين رغبتها في ان تبقى في رهبنتها المحبوبة وان
تحقق ارادة والدتك وت�ؤ�س�س رهبانية الورديّة.
فيا مريم �أمنا� ،أطلبي لنا من ابنك ي�سوع نعمة ال�شجاعة
لن�ست�سلم الرادته بب�ساطة االطفال في كل مرة ن�صارع فيها
من اجل تحقيق م�شاريعنا التي تتعار�ض مع م�شاريع الآب.
ع ّلمينا �أن نتركه يقود حياتنا وفق م�شيئته القدو�سة� .آمين.

23

ال�سر الثاني:
ّ
لنتامل جلد ي�سوع على العمود
ّ
ال�سر:
ثمـرة ّ
نعمة التوبـة

ً
جرعة من ك�أ�س
«ا�ستخدم ربنا رئي�ستي كي تذيقني
�آالمه المق ّد�سة .فكانت ت�ضطهدني مجا ًنا ،وت�شبع نف�سي
اهانات متن ّوعة ،وتتهمني ب�أ�شياء ما عرفتها ،فهذا كان
يحزنني .لكنه كان ي�شدد عزمي على ال�صبر بافتقاد
�أمي الحبيبة التي كانت تعزيني وتغمرني ب�أنعامها».
كما كنت يا ي�سوع عر�ضة للجلد وال�سخرية ،كذلك عانت
الق ّدي�سة ماري الفون�سين من الألم والحزن من �أخواتها راهبات
الورديّة.
فيا مريم �أمنا ،نرجوك �أن ت�ساعدينا في كل مرة ن�شعر فيها
تفهم الآخرين لر�سالتنا وعملنا .ع ّلمينا �أن
اننا عر�ضة لعدم ّ
نقدمها للآب من �أجل
نقبل على مثالك ما عانيته من �آالم ،و�أن ّ
ارتداد الخط�أة وخال�ص الأنف�س� .آمين.
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ال�سر الثالث:
ّ
لنتامل تكليل ي�سوع باكليل من ال�شوك
ّ
ال�سر:
ثمرة ّ
اماتة الحوا�س
فرحا
«و�صارت لي االماتات راحة .وكل اال�ضطهادات ً
وكنت �أ�سمع التوبيخات ك�أنها �إكرامات ومديح و�صرت ال
احتمل ب�صبر فقط بل ابحث عن فر�صة لالحتمال والعذاب».
تتجرع ك�أ�س الألم حتى الثمالة وانت
الرب ي�سوع اردت ان ّ
�أيّها ّ
�سر
�صامت لم تفتح فاك .كذلك الق ّدي�سة ماري الفون�سين كتمت ّ
الظهورات والر�ؤى واحتملت ال�سخرية والهزء.
فيا مريم �أمنا ،ن�س�ألك نعمة االقتداء بابنك ي�سوع في كل
نتعر�ض فيها لل�سخرية والهزء .ع ّلمينا �أن نت�أمل �صورة هامة
مرة ّ
ابنك المك ّللة بال�شوك كما كنت تت�أملين بكلمته ،مكت�شفين
محبته لنا وم�ص ّلين من �أجل م�سببي الألم للب�شرية� .آمين.
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ال�سر الرابـع:
ّ
لنتامل حمـل ي�سوع ال�صليب
ّ
ال�سر:
ثمرة ّ
نعمـة ال�صبر
«خ�ضعت بقلب �سليم لكل ما عانيت ،وتممت بفرح كل
ُ
�شعرت ب�شدة الألم والعذاب الذي
ما �أمرني به مر�شدي .ولكني
ُ
اتنهد قائلة ما �أق�سى هذا الإر�شاد!ّ �أه يا لعذاب
تجرعته
فكنت ّ
ّ
قلبي! وبهذا كله ُ
كنت �أ�شعر � َأن الأم الحنونة ت�شفق على �ضعفي».
ابنك �أيها الآب على طريق الجلجلة� ،شعر ب�أنّه وحيد ،غير مفهوم،
مرذول .كذلك الق ّدي�سة ماري الفون�سين ناءت تحت ثقل ال�صليب لم
يع ّزها وي�ش ّددها �سوى ح�ضور امك مريم بقربها.
عزي نفو�سنا في كل مرة ن�شعر فيها بالحزن
فيا مريم �أمناّ ،
هبي لنجدة �ضعفنا و�أم�سكي ب�أيادينا و�أنه�ضينا
او بالي�أ�سّ .
لنوا�صل م�سيرة افتداء ابنك ي�سوع لنا في حياتنا اليومية� .آمين.
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ال�سر الخام�س:
ّ
لنتامل �صلـب ي�سـوع على ال�صليب
ّ
ال�سر:
ثمـرة ّ
نعمـة الثبات
م�ستديرا ب�شكل الم�سبحة وبه خم�س ع�شرا
ديرا
ً
«نظرت ً
طاقة وفي كل طاقة ر�أيت راهبة .وكان فوق ر�أ�س كل
واحدة ا�سمها با�سم ا�سرار الورد ّية .وانا كنت �أرى ذاتي
ْ
الي ا ّمي
في الطاقة العا�شرة با�سم مريم ال�صليب.
فنظرت ّ
بعواطف ال�شفقة والحنان وملأتني من البهجة والنور».
الرب ي�سوع لقد ت�سلقت الجلجلة ومنها اعتليت ال�صليب.
�أيّها ّ
طبعت حياة الق ّدي�سة ماري الفون�سين بالألم وغالبًا ما �أم�ضت
كذلك
َ
اوقاتًا طويلة تت�أمل على الجلجلة.
فيا مريم �أمنا الواقفة عند اقدام ال�صليب ،يا من �آمنت بقيامة
ابنك ي�سوع� ،أَ ِ
وعزينا في كل مرة
دخلي الى قلوبنا نعمة الرجاء ّ
ن�شعر فيها ب�ألم الموت ،واطلبي لنا نعمة الثبات في االيمان
�سر الحب الذي ع�شته في حياتك� .آمين.
وقوينا على �أن نعي�ش ّ
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�صالة:
يا �سلطانة ال�سماء واالر�ض الجال�سة في
ح�ضرة الملك ال�سماوي اقبلي منا هذا التكريم
بمقام القربان المقبول ِ
لديك ولدى ي�سوع ابنك
وار�سلي لنا نعمة الغفران الكامل على جميع
خطايانا ووفّقينا ان نعبدك وابنك بخلو�ص
المحبة والغيرة من �صميم القلب بوا�سطة هذه
الم�سبحة الوردية الى النف�س االخير .وفي �ساعة
موتنا اح�ضري عندنا ايتها الأم الرحوم ال�شفوق،
الجن الخبثاء .ونجينا
واطردي عنا محافل
ّ
من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما انك
ونوري عقول اخوتنا الم�سيحيين،
حمايتناّ .
ور ّدي ال�ضالين منهم الى حظيرة الخراف
الناطقة �أعني بيعة ال�سيد الم�سيح الحقيقية
الجامعة الر�سولية ،لكي بر�أي واحد وفم واحد
ّ
ونمجد الثالوث الأقد�س الآب واالبن
نعظمك
ّ
والروح القد�س الآن والى ابد الآبدين� .آمين.
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أسـرار المجد

ال�سـر الأول:
ّ
لنت�أمل قيامة ي�سوع من بين الأموات
ال�سـر:
ثمـرة ّ
نعمة االرتداد
«�أرغب فقط يا � ِ
أبت المر�شد والم�ؤ�س�س �أن تكون مرتاحاً في
الديار ال�سماوية ،وراحتك هي راحتي� ،إن �أ ّمنا الحبيبة �سلطانة
الوردية التي خدمتها في الحياة� ،ست�أتي وت�ساعدك في هذا الوقت».
يا امنا مريم انت كنت واثقة من حدث القيامة حتى لو لم تفهمي
كيف �سيتحقق ذلك .كذلك الق ّدي�سة ماري الفون�سين� ،ساعة رحيل
الم�ؤ�س�س ،كانت واثقة ب�أنك �ست�أتين لت�أخذيه معك .
�ساعدينا يا مريم عندما ت�شتد ال�صعاب ان نبقى را�سخين في
االيمان ،ثابتين في الرجاء ،و�أن ن�شارك االبن في قيامته ونتمتع
معه ومعك بالم�شاركة في الوليمة ال�سماوية � .آمين .
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ال�سـر الثاني:
ّ
لنت�أمل �صعود ي�سوع الم�سيح الى ال�سماء
ال�سـر:
ثمـرة ّ
اال�شتياق الى النعيم ال�سماوي
«ك ّنا ونحن في عملنا الر�سولي نداوي بع�ض الأطفال وبهذه
الحجة نع ّمد منهم الم�شرفين على الموت .يا لها من تعزية
عظيمة ان هذه الأطفال ي�ص ّلون لنجاح رهبانيتنا في ال�سماء».
عا�ش ابنك يا مريم في �شوق دائم للعودة الى ح�ضن الآب  .كذلك
الق ّدي�سة ماري الفون�سين التهبت غيرة على خال�ص االنف�س ولهذا
تعمد الم�شرفين على الموت .
كانت ّ

اذكي فينا يا مريم الرغبة في الح�صول على الحياة االبدية.
جدية وديناميكية� ،ساعين للعمل على
و�ساعدينا لنعمل بكل ّ
خال�ص النفو�س � .آمين
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ال�سـر الثالث:
ّ
لنت�أمل حلول الروح القد�س على التالميذ
ال�سـر:
ثمـرة ّ
نعمة التخ�شع
«ك ّنا ونحن في ر�سالتنا التربوية نرى المدر�سة �آخذة بالنجاح
الفائق ،وقد نمت اخوية الوردية للبنات والن�ساء .فك ّنا ن ّتعجب
من �ضعفنا وجهلنا ،وكيف كانت تجري كل هذه الأمور ب�سهولة».
ِ
ِ
ا�ستطعت َج ْم َع الر�سل في العليّة النتظار
ح�ضورك يا مريم
بف�ضل
الروح القد�س  .وبف�ضل الروح عينه ورغم �صعوبة العي�ش ،ا�ستطاعت
الق ّدي�سة ماري الفون�سين مع اخواتها الراهبات ان يحققن النجاح تلو
النجاح في العمل الر�سولي.
فيا ام ّنا اطلبي لنا ان يظللنا الروح القد�س وان يقود كل
ويوجه ر�سالتنا لتحقيق م�شيئة الآب رغم �ضعفنا
خطواتنا ّ
وعجزنا� .آمين.
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ال�سـر الرابع:
ّ
لنت�أمل انتقال العذراء الى ال�سماء بالنف�س والج�سد
ال�سـر:
ثمـرة ّ
نعمة الميتة ال�صالحة
«نظرت الي �أ ّمي البتول وكان يلوح لي انها تودعني.
فتع ّل ُ
قت بها ب�ش ّدة مح ّبة قلبي ،وتو� ّسلت اليها ان ال
ُ
كنت
تتركني بل ت�أخذني معها .ف�أنه�ضتني بيديها لأني
منطرحة على قدميها .وق ّوتني قائلة «�ست�أتين معي
فيما بعد ،لما تكونين قد ت ّممت ارادة اهلل وارادتي».
كم ِ
تقت يا مريم ان تجتمعي بابنك في ال�سماء .هذه الرغبة
اجتاحت قلب الق ّدي�سة ماري الفون�سين لأن تلتقيك وهي بعد على
الأر�ض.
القدي�سة
�ساعدينا يا � ّأمنا لأن ن�سمع الطوبى التي قالتها ّ
«طوبى لمن هو متمتع بها �سرمداً»
واهلينا ان نتمتع بفرح ر�ؤية الثالوث وال�سجود له � .آمين
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ال�سـر الخام�س:
ّ
لنت�أمل تكليل العذراء مريم باكليل المجد �سلطانة على
ال�سماء والأر�ض
ال�سـر:
ثمـرة ّ
نعمة الثبات في اكرامها
«ان كنت اريد �أن اكتب جودة اهلل و�أ�صف كرم
ُ
ُ
عرفت حتى ولو فنيت جميع
ا�ستطعت وال
�أمي نحوي ،لما
ايامي بال�شرح وال�شكر عنها ولها ،فما تكفيني لذلك �إ ّال الأبدية
ال�سعيدة التي اترجاها من مراحمه تعالى لكي �أمجده �سرم ًدا».
لقد كللك الثالوث يا مريم �سلطانة على الأر�ض وال�سماء .وانت
�سمحت للق ّدي�سة ماري الفون�سين ان تتمتع م�سب ًقا بر�ؤية ما انت عليه
من مجد .
يا � ّأمنا ،اعطينا ان ن�شارك ابنك بمعيتك بالمجد ،فنم�ضي
ابديتنا بتن�سبيحه لما �أتى به من عظائم � .آمين
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�صالة:
يا �سلطانة ال�سماء واالر�ض الجال�سة في
ح�ضرة الملك ال�سماوي اقبلي منا هذا التكريم
بمقام القربان المقبول ِ
لديك ولدى ي�سوع ابنك
وار�سلي لنا نعمة الغفران الكامل على جميع
خطايانا ووفّقينا ان نعبدك وابنك بخلو�ص
المحبة والغيرة من �صميم القلب بوا�سطة هذه
الم�سبحة الوردية الى النف�س االخير .وفي �ساعة
موتنا اح�ضري عندنا ايتها الأم الرحوم ال�شفوق،
الجن الخبثاء .ونجينا
واطردي عنا محافل
ّ
من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما انك
ونوري عقول اخوتنا الم�سيحيين،
حمايتناّ .
ور ّدي ال�ضالين منهم الى حظيرة الخراف
الناطقة �أعني بيعة ال�سيد الم�سيح الحقيقية
الجامعة الر�سولية ،لكي بر�أي واحد وفم واحد
ّ
ونمجد الثالوث الأقد�س الآب واالبن
نعظمك
ّ
والروح القد�س الآن والى ابد الآبدين� .آمين.
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طلبة الق ّدي�سة ماري الفون�سين
٭
٭
٭٭
٭
٭٭

كريالي�سون ٭٭ كري�ستيالي�سون ٭ كريالي�سون
يـــا ربنـــــا ي�ســـــوع الم�ســيـــــح
ان�صـــت الينـــا
يـــا ربنــــــا ي�ســــــوع الم�ســيــــح
ا�ستـجــب لنــــــا

٭ ٭ �صلّي لأجـلـنـــــا ٭ ٭

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

يــــا قـــــديـــــ�ســـة مــــريـــــــــم
يــــا والــــدة اللـه
يــــا عذراء العـذارى
يــــا �أم �سيدنا ي�سوع الم�سيح
يــــا � ّأم الكني�سة
الوردية المقد�سة
يــــا �سلطانة
ّ
يــــا �شفيعتنا القديرة لدى ابنك الإلهي
قدي�سة ماري �ألفون�سين
يــــا ّ

٭ �إرحـمـنــــــا ٭

٭ � ّأيهـــــا الآب ال�سمـــــــاوي اللـه
٭ يــــا ابــــن اللـه مخلـــــ�ص العــالــم
٭ �أيها الثالوث القدو�س االله الواحد
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٭ ٭ ٭ �صــلّــــــــــي لأجــــلنــــــــــــــــــــــا ٭ ٭ ٭

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

		
الخفية
يــــا زنبقة القدا�سة
َّ
�سر القربان الأقد�س
يــــا �شاهدة للم�سيح في ّ
			
يــــا �شاهدة لأ�سرار الم�سيح
ِ
حملت ال�صليب بفرح عجيب
يــــا من
يــــا كليمة مريم العذراء الوديعة
المقد�سة المثالية
الوردية
يــــا ابنة
ّ
ّ
القدي�سين
يــــا �شاهدة لمجد ِّ
المقد�سة
يــــا ابنة ُمخ ِل�صة للكني�سة
ّ
المطهرية
يــــا غيورة على �إ�سعاف النفو�س
ّ
المكر�سة
يــــا مثا ًال للحياة
ّ
يــــا مثا ًال لل�صالة الواثقة
يــــا مثا ًال للت� ّأمل والعمل
يــــا مثا ًال للب�ساطة والطهارة
يــــا مثا ًال للتوا�ضع والطاعة
يــــا مثا ًال للإ�صغاء وال�صمت
يــــا مثا ًال للزهد والفقر
بمحبة
يــــا مثا ًال للخدمة
ّ
حبة للم�سيح في الفقراء
يــــا ُم ّ
مربية للأجيال على فرح الإنجيل
يــــا ّ
ال�صحيح
يــــا مر�شدة الأُ َ�سر على الإيمان ّ

٭ ٭ ٭ �صلّــــــــي لأجــــلنــــــــــــــا ٭ ٭ ٭

ال�ضيق وال�صعاب
٭ يــــا معينتنا في ّ
٭ يــــا رفيقتنا في ال�سفر والتجوال
وال�سالم
٭ يــــا ر�سولة الوحدة ّ
٭ يــــا حمل اهلل الحامل خطايا العالم
رب
٭ ٭ �إغفر لنا يا ّ
٭ يــــا حمل اهلل الحامل خطايا العالم
رب
٭ ٭ �إ�ستجب لنا يا ّ
٭ يــــا حمل اهلل الحامل خطايا العالم
رب
٭ ٭ �إرحمنا يا ّ
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�صالة
القدي�سة ماري �ألفون�سين نعم َة
لت
ومنح َت ِّ
اللهم ،يا من تنا ْز َ
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
الإ�صغاء �إلى �إر�شادات والدة ابنك البتول والتم ُّت ِع بر�ؤية
إمنحنا ب�شفاع ِتها
والتنعم بعطاياها
وجهِ ها الحنون
ّ
الوالديةْ � ،
ُّ
قوة
م�سيحي ًة �صادقة،
لنعي�ش حيا ًة
ال�ضرورية
عم
َ
ِّ
ّ
م�ستمدين ّ
ال ِن َ
َّ
من ت� ُّأم ِلنا في �أ�سرارِ
ثمار
الورديةّ ،
ّ
تثمر فينا َ
فنب�ش َر بها حتى َ
ِ
َ
حبك الذي تج ّلى
نكت�شف
التوبة والف�ضيلة� .إجع ْلنا
ُ
جمال ِّ
التج ِ
في ِ
ونختبر
�سد �إلى الفدا ِء حتى القيامة،
حياة اب ِنك ،من ّ
َ
َ
م�سكن الئقٍ
قلوبنا �إلى
ٍ
وح ُ
الر ِ
حو ْل َ
القد�س في حيا ِتناِّ .
عمل ّ
الدوام� .آمين!.
العزة والمجد على ّ
بالثالوث الأقد�س ،الذي له ّ
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الزياح
يا �أم اللـه ،يا حنونة ،يا كنـز الرحمة والمعونةِ ،
انت ملجانا وعليك
رجانا ،ت�شفعي فينا يا عذراء ،وتحنّني على موتانا.
		
٭ ٭ و�إن كان ج�سمك بعيداً م ّنا� ،أيتها البتول �أمنا،
�صلواتك هي ت�صحبنـا وتكون معنا وتحفظنا.
�شرفك على العالمين
ظاهرا منك ظهوراً
ً
٭ ٭ بجاه من ّ
مبين� .أطلبي منـه للخاطئين المراحم لدهر الداهرين.

		

٭ ٭ �أنت ّامنـا ورجانا .انت فخرنـا وملجانا .عند اب ِن ِك
ا�شفعي فينا ليغفر بر�أفته خطايانا.

		

		
٭ ٭ ال تهملينا يا حنونة .يا مملوءة كـلَّ نعمة .بل
خ ِّل�صي عبيـدك �أجمعين لن�شكرك ِلدهر الداهرين.
ب�شفاعة �أمنا مريم العذراء �سلطانة الورديـة المق ّد�سـة ،يُباركنـا
الثالوث الأقد�س الآب والإبـن والروح القد�س.
�آمين.
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�أجنز هذا الكت ّيب ملنا�سبة
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يف مـطـابـع الكـريـ ــم  -جـونـيـه

