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�صلوات امل�سيحي اليوميّة
با�سم الآب واالبن والروح القد�س
الإله الواحد� .آمني.
�أبانا  ....ال�سالم  ...املجد ...

التب�شري املالئكي

ُ
ب�ش مرمي العذراء
✽
الرب رَّ
مالك ِّ
✽ ✽ فحبلت من الروح القد�س

ال�سالم عليك يا مرمي ...

الرب
✽ ها �أنا �أمة ّ
َ
قولك
✽ ✽ فليكن يل بح�سب

ال�سالم عليك يا مرمي ...
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القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

✽ والكلمة �صار ج�سداً
✽ ✽ وحلّ فينا

ال�سالم عليك يا مرمي...

�صلّي لأجلنا يا والدة الإله الق ِّدي�سة
ن�ستحق مواعيد امل�سيح.
لكي
َّ

لن�صلِّ

ن�س� َ
تفي�ض يف قلوبنا نعم َتك حتى
يارب �أن
َ
ألك ّ
جت�سد
نحن الذين بب�شارة املالك جربائيل قد عرفنا �رسَّ ّ
ربنا ي�سوع امل�سيح ,نهتدي بوا�سطة �آالمه و�صلبه �إىل
ِّ
ربنا� ,آمني.
جمد القيامة بامل�سيح ّ
املجد للآب والإبن والروح القد�س,
كما كان يف البدء والآن وكلّ �أوان واىل دهر
الداهرين� .آمني.

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ

تهنئة العذراء (يف الزمن الف�صحي)

	�إفرحي يا ملكة ال�سماء				
			
	لأن الذي ا�ستحق ْق ِت �أن حتمليه
						
قد قام كما قال
					
�ص ّلي من �أجلنا �إىل اهلل
			
	�إفرحي وابتهجي يا مرمي البتول
					
الرب قد قام حق ًا
	ل ّأن ّ

لن�صلِّ
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هللويا
هللويا
هللويا
هللويا
هللويا
هللويا

تفرح العامل بقيامة
	� ّأيها الإله الذي �شئت �أن ِّ
ابنك الوحيدِ � ,أنعم علينا بالو�صول �إىل احلياة الأبدية
ربنا� .آمني.
بوالدته مرمي البتول وبامل�سيح ّ
املجد للآب والإبن والروح القد�س,
كما كان يف البدء والآن وكلّ �أوان و�إىل دهر
الداهرين� .آمني.
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�صالة للمالك احلار�س

نور
يا مالك اهلل املق َّلد حرا�ستي من ر�أفته تعاىلِّ ,
ودبرين ,و� ْأر ِ�شدين وخ ِّل�صني من
عقلي واحر�سني ِّ
ال�رش� .آمني.
ّ

�إ�ستدعاء الروح القد�س

هلم � ّأيها الروح القد�س ,واملأ قلوب م�ؤمنيك,
✽
ّ
حمبتك.
و�أ�رضم فيها نار ّ
✽ ✽	�أَ ِ
رب
ر�سلْ روحك يا ّ
ويتجدد وجه الأر�ض.
✽ ُفي ْخ َلقوا
ّ

لن�صلِّ

أنرت
	� ّأيها الإله الذي بتنويرالروح القد�س قد � َ
قلوب م�ؤمنيك� ,أَ ِنرنا لنفهم بذلك الروح ,فهم ًا
م�ستقيم ًا ونبتهج بتعزيته �إىل �أبد الآبدين� .آمني.

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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�أدعية مرمييَّة خمتلفة

✽ �أيَّتها ال�سيِّدة والدة الإله ,الكاملة القدا�سة ,يا نور
نف�سي املظلمة ,يا بهجتي ورجائي� ,أ�شكرك لأ ّن ِك
أ�صري �رشيك ًا يف ج�سد
� ّأهلتني �أنا غري امل�ستحق ,لأن � َ
ِ
ابنك الطاهر ودمه الكرمي.
ِ
عيني قلبي,
فيا َمن َو َلدت النور احلقيقي� ,أنريي ْ
وامنحيه خ�شوع ًا و�أفكاري ات�ضاعاًِّ � .أهليني حتى
ال َن َف�س الأخري �أن � َأقب َل قدا�سة الأ�رسار ل�شفاء ال َن ْف�س
أ�سب ِ
حك
واجل�سد ,وامنحيني دموع التوبة والندامة ل ِّ
و�أ ِّجم ِ
وممجدة مدى
دك كلَّ �أيام حياتي أ
ل ّنك مباركة ّ
الدهور� .آمني.
قوتنا ورجا�ؤنا
✽ يامرمي ،عرو�سة الروح القد�س� ,أنت ّ
�ضمينا يف ِ
قلبك الربيء من الدن�س مع
وخال�صناّ ,
احلب الذي
الكنز الذي يحتوي الروح القد�س:
ّ
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قلب ِك كاحل�صن املنيع
يجمع الآب والإبن.
ْ
ليكن ُ
حيث ن�سكن فيه كلّ �أيام حياتنا� .إجعلينا نتع ّلم منه �أن
حبه .ومبا � ّأن ي�سوع قد
َّ
نحب ونت�ألمّ ومنـوت من �أجل ّ
أخ�ض َع ُه ل�سلطة الروح
تغ ّلب على العامل بثمن �آالمه و� َ
ت�رضعاتك
القد�س� ،ساعدينا على نيل ِن َعمه بوا�سطة ّ
القديرة ,واعملي على �أن ميلك الروح القد�س على
اجلن�س الب�رشي ب�أكمله� .إ ّننا ُم ُ
لك ِك يا مرمي بدون
حت ُّفظ ،دافعي ع ّنا ,خ ّل�صينا وخ ّل�صي بالدنا والعامل
�أجمع� .آمني.
البهي ,ال�سالم
✽ ال�سالم عليك يا زنبق الثالوث
ّ
النقي ,ال�سالم عليك يا وردة
عليك يا �صورة بهائه
ّ
الزكي ,ال�سالم
زهية انح�رص بها عطر ال�سماوات
ّ
ّ
عليك يا بتو ًال ال �شبيه لها .يا َمن �شاء ملك املجد �أن
يولد منها ويغتذي بلبنها� .أحيي نفو�سنا يا � ّأم احلياة,

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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وا�سكبي علينا �سوابغ النعم ,يا بتو ًال مملوءة من كلّ
(القدي�سة جرترودة).
نعمة� .آمني.
ِّ
✽ �أيّتها العذراء الق ِّدي�سة مرمي ,هاديتي وملكتي,
مقدم ًا ِ
لك نف�سي
املقد�ستني ِّ
�إنني �أنطرح عند قدميِك َّ
وج�سدي من الآن واىل الأبد ,و�أجعلهما حتت
ِ
ِ
الوالدية .ف�إنيّ �أ�ستودع
وحمايتك
نظرك امل ّقد�س
ّ
ِ
رحمتك كل رجائي وعزائي وكلّ حزين
يدي
بني ّ
و�شقائي ,حتى الن�سمة الأخرية من حياتي ,لكيما
ِ
ِ
أكم ُل جميع
ب�شفاعتك القديرة,
وبا�ستحقاقاتكّ � ,
إرادتك و�إرادة ِ
ِ
ابنك احلبيب� .آمني.
�أتعابي ح�سب �
(القدي�س لوي�س غونزاغا)

أقدم ِ
بكليتها,
✽ يا�سلطانتي و�أمي� ,إ ّنني � ّ
لك ذاتي ّ
ِ
أكر�س ِ
لك يف
و�إظهاراً ل�صدق خدمتي
نحوك � ّ
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هذا النهار نظري و�سمعي ,وفمي ,وقلبي,
خا�ص ِ
تك � ّأيتها الأم
وذاتي بجملتها ,ومبا �أنني
ّ
ٍ
كعبد ِ
لك
املفعمة �صالحاً� ,إحفظيني وحامي ع ّني
وخا�ص ِ
تك� .آمني.
ّ
✽ ال�سالم عل ِيك� ،أيّتها امللكةّ � ,أم الرحمة والر�أفة,
عليك يا حياتنا ولذَّ تنا ورجاءناِ .
ال�سالم ِ
اليك ن�رصخ
ِ
نحوك نائحني
ونتنهد
نحن املنفيني �أوالد حواء.
ّ
وباكني ,يف هذا الوادي وادي الدموع .فا�صغي
ِ
بنظرك الر�ؤوف نحونا.
الينا يا �شفيعتنا ,وانعطفي
و�أرينا بعد هذا املنفى ,ي�سوع ثمرة بطنك املباركة.
يا �شفوقة ,يا ر�ؤوفة ,يا مرمي البتول احللوة اللذيذة.
�آمني.
✽

القدي�سة
حتت ذيل حمايتك ،نلتجىء يا والدة اهلل ِّ

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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فال تغفلي عن طلباتنا عند احتياجاتنا ِ
اليك ,لكن
جنينا دائم ًا من جميع املخاطرّ � ,أيتها العذراء املجيدة
املباركة.
�صلّي لأجلنا يا والدة الإله الق ِّدي�سة
ن�ستحق مواعيد امل�سيح.
لكي
َّ
ِ
عليك ياجنمة البحر ,يا � ّأم اهلل الر�ؤوفة
✽ ال�سالم
البتولية ,يا باب ال�سماء ال�سعيد� .إقبلي هذا
الدائمة
ّ
الكالم كما قبلته من فم املالك جربائيلُ ,م ّني علينا
َ
عقول اخلط�أة,
بال�سالم ,ك�سرّ ي قيو َد اخلبثاء� ,أنريي
تدركنا من جميع اجلهات.
�أبعدي ع ّنا ال�رشور التي ُ
ذاتك ب� ِ
�أمطري علينا اخلريات� ,أظهري ِ
أنك � ٌّأم لنا,
جت�سد من �أجلنا.
َّ
وتو�سطي بيننا وبني ابنك الذي ّ
يا عذراء ال مثيل لها ,يا عذراء العذارى,
خ ّل�صينا من خطايانا لنكون وديعني وطاهرين,
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نقية ,وطريقنا بدون خطر.
لتكن بوا�سطتك ,حياتنا ّ
ِ
ابنك
لكي نتم َّتع بالفرح ال�سماوي مب�شاهدة
ي�سوع .املجد والإكرام هلل الآب ,ولي�سوع امل�سيح
خم ِّل�صنا وللروح القد�س ,وال�سجود للثالوث الأقد�س
املت�ساوي يف اجلوهر� .آمني.
✽ يا مرمي و�سيطة كلّ ال ِن َعم التي �أقامها اهلل مو ِّزعة
�إح�ساناته� ,إمنحي وافر ِنعمك لنا وجلميع الذين
نبتهل من �أجلهم� :أعطي املثابرة للأنف�س ال�صاحلة,
والعزاء للأنف�س احلزينة ,وال�شفاء وال�صحة
للمر�ضى ,والندامة وامل�ساحمة للخط�أة ,والراحة
ٍ
املطهرية ,ولكلّ
واحد م ّنا ال ِنعم
والنجاة للأنف�س
ّ
ِ
حنانك وقدرتك.
اخلا�صة التي يحتاجها الآن من
ّ
والكلية الر�أفة� ,أن
ن�س�ألك خا�ص ًة يا � ّأمنا الإلهية
ّ
تعينينا وت�ساعدينا يف �ساعة موتنا كي نكون عندها

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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جديرين ب�أن ن�شارك جمد ابنك الإلهي ي�سوع ,الذي
هو اهلل يحيا وميلك مع الآب والروح القد�س �إىل
دهر الداهرين� .آمني.
✽ �أذكري يامرمي العذراء احلنون� ,أ ّنه مل ُي�سمع قط � ّأن
�أحداً ا�ستغاث بحمايتك وطلب معونتك والتم�س
�شفاعتك وعاد خائباً .ف�أنا اخلاطئة ,بهذا الرجاء
متنهدة
وبهذه الأمانةّ � ,
أتقدم و�أنطرح على قدميك ّ
حتت نري خطاياي ,ملتجئة ِ
اليك ,يا والدة اهلل الكلمة
أزلية ,فال ترذيل تو�سالتي ,بل ا�ستمعيها واقتبليها
ال ّ
حنو� .آمني.
بكل ٍّ
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ت�ساعية الطلب

(متتالية لثالثة �أيام �أم � 9أيام �أم  21يوم)

�« )1إ ّن الورديّة هي كنزك ،اتّكلي على رحمتي و�أنا
�أدبِّرك» (العذراء للق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني)
نتو�سل
يا �أبانا ال�سماوي� ,إننا بدالة الأبناء
َّ
تزين نفو�سنا
�إليك �أن َّ
متدنا بنعمتك وخرياتك ,و�أن ّ
نف�س �أمتك
زي َ
بالف�ضائل الإلهية والإن�سانية كما ّ
نت َ
القدي�سة ماري �ألفون�سني.
ِّ
ِ
	�إ ّننا ن�س� ِ
طلبت من
القدي�سة ,كما
ألك �أي ّتها ِّ
وتو�س ِ
لت �إليها
العذراء ال�شفاء لوالدك يوم احرتق,
َّ
ن قلبه وي�سمح ِ
لك بدخول الدير ,نطلب
�أن تحُ َ نِّ َ
ِ
تتو�سلي �إىل اهلل الآب لكي مينحنا
منك اليوم� ,أن َّ
فن�سبحه �شاكرين مر ّددين بفرح
ال ِنعم التي نحتاجها ّ
رب.
و�رسور لتكن م�شيئتك يا ّ
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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�« )2إن �أباكم يعلم مبا حتتاجون �إليه قبل �أن ت�س�ألوه»

(متى )8/6

	لأننا �أبناء �ضعفاء م�ساكني وال ملج�أ نلوذ �إليه
َ
نتو�سل � َ
إليك يا �أبانا ال�سماوي �أن تعيننا
�سواك,
َّ
ِ
وجودك
يف �ضيقنا ,وتزيدنا �إميان ًا وثق ًة برحم ِتك
الالمنتهي.
نطلب ِ
القدي�سة ماري �ألفون�سني,
منك � َّأيتها ِّ
تو�س ْل ِت �إىل العذراء �أن تختار �أختك ح ّنة بد ًال
كما َّ
الوردية,
رهبانية
منك لتتميم رغبتها يف ت�أ�سي�س
ّ
ّ
قت لك ما كان م�ستحي ً
ال لأن
فا�ستجابت وح َّق ْ
ْ
�أختك كانت خمطوبة .فتنازيل اليوم وباركي رجاءنا
الوطيد ب�أن ننال ب�شفاعتك ال ِنعم التي نطلبها �إن
كانت توافق خال�صنا وم�شيئة الآب ال�سماوي.
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

18
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ت�ساعية ِّ

�« )3أعرتف لك يا � ِ
رب ال�سماء والأر�ض ،لأنك
أبت ّ
أخفيت هذه الأمـور عـن احلكمـاء والفهمـاء ،و�أظهرتَها
� َ
للأطفال»( .متى )25/11
رب ال�سماء والأر�ض ,لأ ّنك تختار
نحمدك يا �أبانا ّ
ال َ
دوم ًا ر�س ً
لك ب�سطاء �أنقياء ,متلأهم من مواهب
روحك القدو�س ,وتك ّللهم باملجد والنعيم ال�سماوي,
لت بالنجوم امل�ضاءة من اختارته العذراء مرمي
كما ك ّل َ
الوردية.
رهبانية
وج َع َل ْته ُمر�شداً ومعين ًا لت�أ�سي�س
َ
ّ
ّ
القدي�سة ماري �ألفون�سني ,ملّا �ص ّل ِ
يت
فيا � ّأيتها ِّ
ِ
وطلبت ب�إحلاح من العذراء الأم البتول �أن تهديك
وتختار لك اخلادم الأمني الذي بنعمة اهلل ميكنه �أن
ٍ
بعطف �إىل
طلب ْته مرمي العذراء� ,أ�صغي
يحقق كلَّ ما َ
تو�سالت قلوبنا امللهوفة لكي نح�صل على النعمة
ّ
التي تفيد ُبنياننا.
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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�« )4إ�س�ألوا تعطوا� ،أطلبوا جتدوا� ،إقرعوا يُفتح لكم».

(متى )7/7

بالرغم من �أ ّنك تعرف حاجاتنا � ّأيها الآب
احلنون ,ت�سمح لنا �أن نطلب نعمتك ون�س�أل حنانك
الغنية.
لتمر�سنا يف التوا�ضع وقبول عطاياك ّ
ّ
ِ
ِ
القدي�سة ماري
تها
أي
�
أنت
�
ه
ت
اخترب
ما
وهذا
ِّ
ّ
�ألفون�سني ال�شديدة الإت�ضاع ,فمنحك اهلل كل
ما طلب ِته ,وك�شف ِ
املقد�سة ,بركة
لك عرب العائلة َّ
القدي�س يو�سف ور�ضاه ب�أن تولد من رهبانيته,
ّ
ِ
ب�شفاعتك ما نحتاج
الوردية .ن�س�أل اهلل
رهبنة
ّ
�إليه ,فن�شكره ون�شكرك مدى حياتنا يف الأر�ض
أبدية.
وال ّ
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.
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القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

ليمجد الآب يف
« )5كل ما تطلبونه با�سمي �أعملهّ ،
الإبن»( .يو )13/14
هـذا ما وعـد به ي�سـوع فمـلأنا ثقـ ًة وعزمـ ًا
للطلب.
ِ
القدي�سة ماري �ألفون�سني ,يا
على
مثالك � ّأيتها ِّ
ِ
ق�ضيت العمر ك ّله بالنعمة والثقة باجلود الإلهي
من
الوردية الدائمة,
واال ِّتكال على عنايته .فب�صالة
ّ
ِ
طلبت ال�شفاء للأعمى ف�شفي ,وللعاقر ف�أجنبت,
وللغريق فنجا ,وللم�رشف على املوت فعا�ش.
يتحن علينا,
	�إننا نطلب من اهلل ب�شفاع ِتك �أن
نَّ
فنمجد ا�سمه ِ
معك برفقة جميع
ومينحنا نعمة (ّ )...
القدي�سني.
ِّ
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.
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الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ

�صالة

دعو َت �أم َتك
يا �أبانا ال�سماوي ,يا َمن
ْ
املتوا�ضعة ماري �ألفون�سني �إىل احلياة الرهبانية,
وزين َتها مبواهب ِ
فعا�شت متح ِّلية
القدو�س,
روحك ّ
ْ
ّ
كرمة والدة ابنك
بالف�ضائل الإلهية والإن�سانيةُ ,م ِّ
ورديتهاَ .ن�س أ� ُل َك �أن
النقية مرمي ,مت� ِّأملة ب�أ�رسار
ّ
ّ
مت َن َحنا ب�شفاعتها النعمة التي نحتاجها (ذكرها) ,و�أن
ونكرم والدة
نقتفي خطاها ,فنخدمك على مثالها
ّ
ومنجدك وابنك
�سيدنا ي�سوع امل�سيح املباركة,
ِّ
ّ
القدو�س �آالن و�إىل الأبد� .آمني.
وروحك ّ
كن با�سم �أفراحي و�أحزاين و�أجمادي»
«�إنيّ �أثبتُ ّ

(العذراء للق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني)
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القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

ت�ساعيّة ال�شكر
ِ
القدي�سة ماري �ألفون�سني ن�ص ّلي
)1
معك � ّأيتها ِّ
ون�شكر اهلل على ا�ستجابته لنا كما ا�ستجاب
�س ْ�ؤ َل ِك عندما �سمح ِ
والدك بدخول الدير� .إننا
لك ُ
لنفرح م�سبحني و�شاكرين هاتفنيُ :
ن�شكرك يا �أبانا
ّ
ال�سماوي.
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيَّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

ِ
القدي�سة ماري �ألفون�سني ن�ص ّلي
)2
معك � ّأيتها ِّ
خا�شعني� ,شاكرين اهلل على ا�ستجابته لنا ,قا�صدين
ن�سري على ِ
وحتمل
نهجك يف املحبة واخلدمة
�أن
َ
ّ
ال�صعاب هاتفني :ن�شكرك يا �أبانا ال�سماوي.
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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ِ )3
القدي�سة ماري �ألفون�سني نتلو ال�سالم
معك � ّأيتها ِّ
املالئكي ,في�ستنري قلبنا ويزول غ�شاء اجلهل عن
فتتقوى عزميتنا ون�سعى دوم ًا لتكرمي � ّأمنا مرمي
عيونناّ ,
الوردية ,هاتفني :ن�شكرك يا �أبانا ال�سماوي.
�سيدة
ّ
ّ
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

ِ )4
القدي�سة ماري �ألفون�سني جنثو بخ�شوع
معك � ّأيتها ِّ
�أمام القربان الأقد�س ,و�أمام البتول والدة اهلل ,نتلو
وردي َتها مت� ِّأملني ب�أفراحها و�أحزانها و�أجمادها,
َّ
مرنمّ ني هاتفني :ن�شكرك يا �أبانا ال�سماوي.
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

ِ
ِ )5
كالمك
القدي�سة ماري �ألفون�سني نت� ّأمل
معك � ّأيتها ِّ
ورديتها الدائمة»
�رس �أمنا العذراء بتالوة
ّ
«كم ُت ّ
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القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

فن�ص ّلي م�سبحة الور ّدية رافعينها �إىل الآب ال�سماوي
ِ
معك وبوا�سطتك
جمددين
الذي ي�ستجيب لناِّ ,
ال�شكر له هاتفني دوماً :ن�شكرك يا �أبانا ال�سماوي.
�أبانا  ...ال�سالم  ...املجد ...
�أيّتها الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني ،ا�شفعي فينا.

�صالة

طلبة الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني

✽ ✽ ✽

كرييالي�سون  -كري�ستيالي�سون  -كرييالي�سون
ربنا ي�سوع امل�سيح 							�أن�صت الينا
يا ّ
ربنا ي�سوع امل�سيح 							�إ�ستجب لنا
يا ّ
ال�سماوي اهلل							�إرحمنا
� ّأيها الآب
ّ
يا ابن اهلل مخُ ِّل�ص العامل 							�إرحمنا
القدو�س الإله الواحد 				�إرحمنا
� ّأيها الثالوث ّ
قدي�سة مرمي
يا ّ
يا والدة اهلل
يا عذراء العذارى
�سيدنا ي�سوع امل�سيح
يا �أم ّ
يا �أم الكني�سة
املقد�سة
يا �سلطانة
الوردية َّ
ّ
يا �شفيعتنا القديرة لدى ابنك الإلهي
قدي�سة ماري �ألفون�سني
يا ّ
اخلفية
يا زنبقة القدا�سة َّ
�رس القربان الأقد�س
يا �شاهدة للم�سيح يف ّ

�ص ّلــــي لأجــلنـــــــــــا
✽ ✽ ✽

ِ
القدي�سة ماري �ألفون�سني� ,ص ّلينا هذه
معك � ّأيتها ِّ
الوردية املقد�سةِ � .
أنت ِمث ُلنا,
الت�ساعية ُمكللة ب�صالة
ّ
أنت بنت �أر�ضنا و�رشقناِ � ,
� ِ
ِ
عليك
أنعم ْت
أنت َمن � َ
وحمل ْت ِك ر�سالة �سماوية,
العذراء بظهورات
متكررة ّ
ّ
«وردية» يفوح عطرها يف ال�رشق
مازالت حتى اليوم
ّ
وبلية.
الأو�سط,
ّ
«وردية» تنزع من الأر�ض كلّ ّ
�رش ّ
وت�رض ِ
ِ
عاتك من �أجلنا,
�شفاعتك لنا,
	�إننا ن�شكر
ّ
قدي�س َتنا ِ
حب مرمي العذراء البتول,
يا ِّ
ومثا َلنا يف ّ
ِ
معك نرفع املجد والت�سبيح ,للآب والإبن والروح
القد�س� .آمني.

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

✽ ✽ ✽

�صـــ ّلــــــــــــــي لأجــــلـــنـــــــــــــــــــــــا

ال�ضيق وال�صعاب
يا معينتنا يف ّ
يا رفيقتنا يف ال�سفر والتجوال
وال�سالم
يا ر�سولة الوحدة ّ
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل

�صالة

�ص ّلي لأجلنا

✽ ✽ ✽

يا �شاهدة لأ�رسار امل�سيح
القدي�سني
يا �شاهدة ملجد ِّ
ِ
حملت ال�صليب بفرح عجيب
يا من
يا كليمة مرمي العذراء الوديعة
املقد�سة املثالية
يا ابنة
الوردية ّ
ّ
املقد�سة
يا ابنة مخُ ِل�صة للكني�سة ّ
املطهرية
يا غيورة على�إ�سعاف النفو�س
ّ
املكر�سة
يا مثا ًال للحياة ّ
يا مثا ًال لل�صالة الواثقة
يا مثا ًال للت� ّأمل والعمل
يا مثا ًال للب�ساطة والطهارة
يا مثا ًال للتوا�ضع والطاعة
يا مثا ًال للإ�صغاء وال�صمت
يا مثا ًال للزهد والفقر
مبحبة
يا مثا ًال للخدمة ّ
يا محُ ّبة للم�سيح يف الفقراء
مربية للأجيال على فرح الإجنيل
يا ّ
ُ
ال�صحيح
يا مر�شدة الأ�سرَ على الإميان ّ

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ
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رب
✽ ✽ �إغفر لنا يا ّ
رب
✽ ✽ �إ�ستجب لنا يا ّ
رب
✽ ✽ �إرحمنا يا ّ

القدي�سة ماري
ومنح َت
اللهم ,يا من تنا َز ْل َت
ِّ
ّ
ْ
ِ
إر�شادات والدة ا ِبنك البتول
نعمة الإ�صغا ِء �إىل �
�ألفون�سني َ
والتم ُّت ِع بر�ؤية ِ
والتنعم بعطاياها الوالدية,
وجهها احلنون
ُّ
لنعي�ش حيا ًة م�سيحي ًة
ال�رضورية
عم
َ
ّ
� ْ
إمنحنا ب�شفاع ِتها ال ِن َ
ِ
فنب�ش
�صادقة,
قوة من ت� ُّأم ِلنا يف �أ�رس ِارالور ّدية ,رّ َ
م�ستم ِّدين ّ
ثمار التو ِبة والف�ضيلة� .إجعلْنا نكت�شف
تثمر فينا َ
بها حتى َ
التج ِ
ِ
�سد
حبك الذي جت ّلى يف
حياة اب ِنك ,من ّ
جمال ِّ
�إىل الفدا ِء حتى القيامة ,ونخترب َ
القد�س يف
وح ُ
الر ِ
عمل ّ
م�سكن الئقٍ بالثالوث الأقد�س,
قلوبنا �إىل
حي ِا
ٍ
تنا.حو ْل َ
ِّ
علىالدوام� .آمني.
العزة واملجد
ّ
الذي له ّ
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القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ

الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني غطّا�س

من �أقوال الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني

()1927-1843

 - 1843ولدت يف القد�س يف الرابع من ت�رشين الأول
� - 1862أبرزت نذورها يف رهبانية القدي�س يو�سف الظهور
 - 1874بدء ظهورات العذراء لها (ليلة عيد الغطا�س)
 - 1876طلب العذراء�« :أريد �أن تبد�أي رهبنة الورديّة»
� - 1885أبرزت نذورها يف رهبانية الورديّة مع  9فتيات
مقد�سيات
 :1927-1885ر�سولة العذراء وم� ِّؤ�س�سة الأديار يف
فل�سطني والأردن
 - 1927رقدت على رجاء القيامة يف � 25آذار ،يوم عيد
الب�شارة
مكرمة
� - 1994أعلنها قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين ّ
� - 2009أعلنها قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش
طوباوية
� - 2015أعلنها قدا�سة البابا فرن�سي�س ق ِّدي�سة.
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✽
✽
✽
✽

✽

✽

✽

✽

َ
حبك
يا ي�سوع َد ْعني �أهيم ِب ِّ

رب
ُ
أكرر :فلتكن م�شيئتك يا ّ
كنت دائم ًا � ِّ
ونوريني
يا مرمي �أَ ْ�س ِعفيني ّ

يف حمبة ي�سوع ومرمي توجد ال�سعادة وال�سالم
والفرح احلقيقي

املرة حلوة ,والعذابات نعيم
و�صارت يل الأ�شياء ّ
ولذّ ة

وكانت حمبتي لي�سوع ومرمي � ّأمي ملتهبة �ضمن
ف�ؤادي ك�سعري م َّتقد
ت�شدد عزمي على ال�صرب,
كانت � ّأمي احلبيبة ِّ
وتفتقدين وتغمرين بنعمها وتعزياتها احللوة
الكفر بالذات يجلب النعم العظيمة
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✽

القدي�سة ماري �ألفون�سني ّ
غطا�س
ت�ساعية ِّ

الوردية
م� ِّؤ�س�سة راهبات
ّ

يجب �أن منلك ف�ضيلة عظيمة لكي نعطي منها
للآخرين.
ن�شيد من كلمات الق ِّدي�سة ماري �ألفون�سني

الوردية
علي يا �سلطانة
ّ
	�أعطفي نظرك ّعلي
لو على قلبي
وردي ُتك ٌ
َّ
ا�سمك ُح ٌ
ُ
فر�ض ّ

ال َتخافوا يا ِحزانى � َّإن َم ْريمَ ْ هي َرجانا
	�إب ُنها ِ
الع َّلية
�ساك ٌن َم َعنا على مذا ِب ِحنا َ

مفتوح دائم ملن كان باالثم عائم
باب ِك
 ٌُ
	�إب ُن ِك � ٍ
آت ونادم تائب ًا عن اخلطيئة

ِ
مراحم ِك ِ ّ
غذيني
واع ُ�ضديني من
 زوري قلبي ْ�ساع َة موتي �ساعديني يا بريئ ًة من اخلطيئة
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