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إلى ُكل فتاة وأم 

ترغب

باختبار جمال 

اإلرتقاء

في صفاتها 

اإلنسانّية

والروحّية
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((اإلهداء )) 



الثقة واالستسالم 

الُجهوزّية 

روح الصالة والعمل 

طاعة و تمييز األولويات 
جهاد روحي 

مسيره خالصيه

توبه وارتداد
ظهور عمل اهلل من خاللنا

دعم الهي مستمر

مسيره تقدمه الذات

قوه روحيه باطنيه
صمت وألم مقدسين

فكر خالصي
عاطفه خالصيه

خالصيهإراده
تجدد روحي مستمر

الملكوتاستعداد لنشر 
نشر رساله الخالص
أمومه روحيه

عالقه حميمه مع الثالوث



لإلرشاد الروحي 

او 

للتكرُّس في 

رهبانّية الوردّية المقّدسة

Email : 

rosarycong@gmail.com



روحانية



نتأمل بشارة المالك: السر األول 

للعذراء مريم  

( 26_ 38: 1لوقا ) 

ئة  ُمختارة، ُممتِليا ابنتي أنا عذراء : األم

الرب معي و قد نلُت ُحظوًة في نعمًة، 

لذلك أرسل روحه القّدوس ، عينيه، 

ه ال و أعلمني أّنالعلّية، وظللني بقدرته 

وعندما . عندهشيء غير ممكن 

ا،  أفهمني معناهاضطربت لتحية المالك 

و عندما وثقت و سألت فأجابني، 

و حّل في إلرادِتِه تنازل استسلمت 

. أحشائي



فاعلمي يا ابنتي أّن أول 

وأهم ما ُيريده الرب منك هو 

ثقتك بقدرته الالمحدودة  

ي به واستسالمك لمشيئته لتبدئ

.و معه مسيرة الخالص



الثقة واالستسالم 





:االبنة 

معك أمي سأخطو نحو

الخالصّية و من رسالتي 

الغزيرة سأنهل ِنعمك 

.أُلتممها بكل ُجهوزّية

الثقة واالستسالم 

الُجهوزّية 



:السر الثالث 

نتأمل ميالد يسوع 

في بيت لحم





الثقة واالستسالم 

الُجهوزّية

روح الصالة والعمل 





واالستسالم الثقة

الُجهوزّية

طاعة و تمييز األولويات 

روح الصالة والعمل 





:االبنة

أمي سأبحث عن معِك 

يسوع و من ِنعمك الغزيرة 

. الُمثابرةسأنهل الصبر و 

المجد... السالم ( 10... ) أبانا 

الثقة واالستسالم 

الُجهوزّية 

طاعة و تمييز األولويات 

روح الصالة والعمل 

جهاد روحي 





نتأمل عّماد يسوع: السر األول 

في نهر األردن
(  13_ 17: 3متى ) 



مسيرة خالصيه



نتأمل يسوع في                                  :  السر الثاني

عرس قانا الجليل  
(   1_ 10: 2يوحنا ) 



ظهور عمل اهلل من خاللنا 

خالصّيةمسيرة 



نتأمل يسوع يدعو : السر الثالث 

إلى التوبة  
(   1_ 5: 13لوقا ) 



توبة وارتداد

ظهور عمل اهلل من خاللنا

خالصّيةمسيرة 



نتأمل تجّلي يسوع : السر الرابع 

على جبل طابور
(  1_ 13: 17متى ) 



دعم إلهي مستمر

توبة وارتداد

ظهور عمل اهلل من خاللنا

خالصّيةمسيرة 

: االبنة

مريم إّن صوت اآلب يدعوني  ُأمي 

لسماع كالم يسوع، ويُد يسوع  

الحنونة تلمُسني كي ال أخاف،  

والروح القدس يقويني وُيعّزيني،

ومن عطر فضائلِك أتقّوى في  

. النعمة

المجد... السالم ( 10... ) أبانا 



نتأمل يسوع: السر الخامس 

يؤسس  سر اإلفخارستّيا

( 7_ 23: 22لوقا ) 



مسيرة تقدمة الذات 

دعم إلهي ُمستمر 

توبة وارتداد 

ظهور عمل اهلل من خاللنا 

خالصّيةمسيرة 





نتأمل نزاع يسوع : السر األول 

في ُبستان الزيتون

( 39_ 46: 22لوقا ) 



قّوة روحّية باطنّية



نتأمل جلد يسوع: السر الثاني 

(20_ 25: 23لوقا ) 



صمت وألم ُمقدَّسين

قّوة روحّية باطنّية



نتأمل تكليل يسوع                                : السر الثالث

بالشوك 

(27_ 31: 27متى ) 



فكر خالصي

صمت وألم مقّدسين 

قّوة روحّية باطنّية



نتأمل يسوع يحمل: السر الرابع 

الصليب
(16_ 22: 15مرقس) 



خالصّيةعاطفة 

فكر خالصي  

صمت وألم مقّدسين 

باطنّيةأقّوة روحّية 



: السر الخامس 

نتأمل موت يسوع 

على الصليب 



نتأمل موت يسوع: السر الخامس

على الصليب
( 33_ 41: 15مرقس) 



خالصّيةإرادة 

خالصّيةعاطفة 

فكر خالصي  

صمت وألم مقّدسين 

قّوة روحّية باطنّية 





نتأمل قيامة يسوع : السر األول 

من بين األموات 

( 1_ 12: 24لوقا ) 



تجديد روحي مستمر 



نتأمل صعود يسوع                             : السر الثاني 

إلى السماء
(  50_ 53: 24لوقا ) 



استعداد لنشر الملكوت

تجّدد روحي مستمر 



نتأمل حلول الروح: السر الثالث 

القدس على مريم العذراء                          

والتالميذ 
(  1_ 4: 2أعمال الرسل ) 



نشر رسالة الخالص

استعداد لنشر الملكوت 

تجّدد روحي مستمر 



نتأمل انتقال مريم  : السر الرابع 

العذراء إلى السماء
(19: 11رؤيا (/ ) 10: 2نشيد األناشيد ) 



روحّية أمومة 

نشر رسالة الخالص 

استعداد لنشر الملكوت 

تجّدد روحي مستمر 



نتأمل تكليل مريم: السر الخامس 

العذراء بإكليل المجد

(1_ 2: 12رؤيا ) 



عالقة حميمة مع الثالوث 

روحّية أمومة 

رسالة الخالصنشر 

استعداد لنشر الملكوت 

تجّدد روحي مستمر 



أمي ُسلطانة الوردّية المقّدسة، سالٌم لقلبِك الطاهر، 

ألمومتك المقّدسة، سالٌم لجماِل فضاِئلِك، سالٌم 

.النتصاِرِك على الشر، سالٌم ِلَعظمة عمل اهلل فيِكسالٌم 

أمي رافقيني ألتعلَّم منِك حياة القداسة مع اهلل، 

معِك ألقوَل وأعمل ِوفقًا لكالمه، وَأِصَل 

آمين. بحياة سيدنا يسوع المسيح ابنِك الحبيبوأتشبَّه 

.راهبة الوردّية الُمقدَّسة/ ابنتِك األخت فاتن حبايبة



الثقة واالستسالم 

الُجهوزّية 

روح الصالة والعمل 

طاعة و تمييز األولويات 

جهاد روحي 

مسيره خالصيه

توبه وارتداد

ظهور عمل اهلل من خاللنا

دعم الهي مستمر
مسيره تقدمه الذات

قوه روحيه باطنيه

صمت وألم مقدسين
فكر خالصي

عاطفه خالصيه

خالصيهإراده

تجدد روحي مستمر

الملكوتاستعداد لنشر 

أمومه روحيهنشر رساله الخالص
عالقه حميمه مع الثالوث



ألفونسينالقديسة ماري 

مؤسسة رهبانّية الوردّية المقّدسة


