
  أحد الشَعاِنني

  
   نشيد الدخول: حلن: ْمِشيُحو َنَطرِيْه ْلِعْدُتخْ  الشعب:

 اتي ْلُك اآلِتي            ميْن َوْحيي النـُُبوءَ ـ* َمْن هذا امل
 أَْلَقوا يف الَدْربي اأَلْغَصانْ     فـَْوَق َمْْتي اْبني َأاتْن             
 َذرُّوا األَْلَبابْ َعَلْيها َمدُّوا األَْثواْب                

                     :  يف اهلَُتافاتي
ْعُبودْ 
َ
 ُهوَشْعَنا الْبني َداُوْد               بُوريْكَت اآلِتي امل

 ميْن عيْندي العايل !                 ُهوَشْعَنا يف اأَلعايل !
ْدَق الَشادييَن              اهلَاتيفنَي:  َهْبنا صي

  ُهوَشْعنا الْبني َداُوْد !                 
 * َأْجواُق األَنْبيياءي                يف َسْفحي ُطْوري الَزيتونْ 

ْكُنونْ   ابحُلب ي والَنقاءي                 
َ
 حاَطْت ََمَْدُه امل

ُْلكييَّهْ  هذا الُقدُّوُس اآلِت             
 ابمل

 َمَع احَلْْبييَّهْ                    
 َعمَّ البَـْهُج                 َمدييَنَة َداُودَ  أَليْومَ 

 ُمْدٌن تـَْرَتجُّ                     ميْن َصْيحاتي اأَلْوالدي 
ْنشادي   يف لُْقيا الَفاديي اآلِت          ابإلي

 ُهوَشْعَنا ابَن َداُوَد !               
 ْن * َُم يْدَت، َربَّ اأَلْكواْن    َفجَّْرَت احُلبَّ الَرّيَّ 

 اْخََتَْت َظْهَر ابني اأَلاتنْ  بـَْعَد َمْْتي الَكُروبينْي         
نْي:   يف تـَْقدييسي الَسرَافينْي       أَلَصاريخي

 ُقدُّوٌس ! َرْْحَاْن !              
ْجدي يف اأَلْسَواْق    َأْصَداٌء ميْلَء اآلفاقْ 

َ
 َصوُت امل

  النيرَي َعنَّابُوريْكَت ! ّي َمْن            أَْلَقْيتَ 
ْدَت البييَعْه      فيها َغّنَّ   يف اأَلْرضي شي

 َشْوُق الَكْوني ُهوَشْعنا !            



 
 ْجُد لآلبي واالْبني والُروحي الُقُدس، ميَن اآلَن وإىل األَبد.َـ أمل احملتفل:

 آمني. الشعب:
َعاننيي هذا، َأْن َدْرَُ  إىل ليقا يَك ا يدي  احملتفل: ــَ ــيُح إلــــــــــــــــــُهنا، يف عييدي الشـ لنا، أيُّها املسـ أَه ي

لي  َعَ  الَن ــْ ــَ َُوُق إىل ليقــا ــيَك يف َمي ــيَك اأَلوََّ، حــاميلنَي ســــــــــــ تي اجُل اجلــديــد، كَــا َخَرجــَ
عنا ! ُمباَرٌس اآلِت ابســــمي الَرب ي  يَ  نا وَيدييديل ! َلَك وأَغصــــاَن الزيتوني هاتفيني: هوشــــَ الصــــي

ك الُقدُّوس، اآلَن وإىل األَبَد. ْجُد وألبيَك ولرُوحي
َ
 امل

 آمني. الشعب:
 صالة الغفران 

ةي الَسْرَمديي ، الُقدُّوسي  احملتفل: ََ َجَد واإلكراَم إىل االبني الوحيد، والَكلي
لينَـْرفـََعنَّ الَتسبيَح وامل
تيهي  إىل َباَرسي ال َحدَّ ليَقداسـَ َُ َع ابختيياريهي، وهَو قـُوَّهللُا  ي  اْل اليحي ال ذي تَناَلََ وتواعـَ ي يدي الصـَ السـَ

ع.  َي والُرعـــــــــَّ َديحي اأَلْطَفا َي  ي ب يُحُه الُقوَّاُت الُروحانييَّة، وَقد َرعـــــــــي ُتُه  إىل ال ذي ُتســـــــــَ ََ ْك وحي
مي َحياتين  ا إىل األَبَد.أَلَصاليحي ال ذي َلُه ا ُد واإلكراُم يف هذا العيدي وكل ي أّيَّ

 آمني. الشعب:

َزيَُّح يف الَسَاواتي علِ َمراكيبي الُنور، ويف األْرضي علِ   احملتفل: َُ أيُّها املسيُح إيلــــــــــُهنا، اْل
َاويَّة، َوَقْد َمَدَحَك َتالميُذَس القيد ييســــوَن  َْحُجوُب عني الُقوَّاتي الســــَ

َمْْتي ابني َأاتن  أَيُّها امل
ليم  ــَ واريقي أُوَرشــــــــــــ ــَ َـاهرُي  يف شــــــــــــ أَيُّهـا القـدُّوُس اجلـاليُس علِ َعْرَمي َمـَْديَس، َوقـَْد َكرََّمتـَْك اجَل

 ُشُيوًخا وُشبَّاًل وأطفاالً ابأَلغصاني واألَثواب:
نا،  تيَك  يَالصي ََ َتهيُل إليَك، علِ عيْطري هذا الَبُ ور: ّي َمْن َدبَّرَت هذيهي ُكلَّها بينيْع نـَبـْ

ْلنا َأْن نُعي يَد لكَ  ِي  أَه ي ُلوَن ميني ات يااعيَك العَي هذا العيَد بَفرٍَح َوُسُروٍر إلــهييَّني، وَحُْن ُمنَذهي
نَي بيليباسي ا د، هاتيفنَي َمَع  حي أَلجلينا. أَعيدَّل ليَنْ رَُ  إليَك يف َمي يَك الثاين أَْنقياَء ُمتَّشــــــــــــي

عنا ! ُمباَرٌس َمليُكنا اآلِت ابســمي  َُعي يدييَن َلَك: ُهوشــَ
الَرب  ! ويف ذليَك العييدي األبَدي ي نـَْرَفُع  امل

َك الُقدُّوس، إىل األَبَد.  ا َد حُن وأْمواتُنا إيليَك وإىل أَبيَك وُروحي
 آمني. الشعب:

 



 

 حلن : ابعوت مار يعقوب  الشعب:
 القي الَعلييَّا               * ّي لَكريّيَّ               

 راكيًبا علِ اأَلاتنْ         احلَنَّاْن      أَلَربَّ   
 * َحْولَْيهي الُرْسُل             َواألَنْبيياءُ 

   َْ َْ          َأْصواُت اأَلطفا  ُهوَشْعنا ميْلَء اأَلْجيا
 

 * هذيي البييَعْه               ابلَتهليلي            تـَْلَقِ اْبَن ْ  !
ْهُيوْن          ْستيْهزَاٍء           َجاَء ْت تـَْلَقاْه !       تيْلَك صي  ابي
ََ            ليلَتسبييحي        هذيي َتْدُعو            َأأَلْطفا
 ليلَتجدي ي          َوالَتْجرييحي !        تيْلَك َتْدعو          
 

َي !  * هذيي صاَحْت:           قاَم راٍق            ليأَلْجيا
 إالَّ ُموسِ          راٍق ما يل !        تيْلَك قَاَلْت:         
 َوْهجي نُوٍر           ليآلفاقي !        هذيي: َأيُّ          
ْنُه نـَْفٌع             يف َأْسواقي !        تيْلَك: ما يل           مي
 

 ْبَن الفادي* َنْشُدو اآلَب              َمْن أَْعطال           اال
اشي َبنَي         ََ  َحْشدي الَشْعبي        َواأَلوالدي         اْل
َي        َنْشُدو الُروَح          الُقْدَس احلاكي       يف اأَلْطفا
َي !        للثَالوثي             ُلو احلََد            لأَلْجيا  نـَتـْ

َل أَيُّها الَبُ وُر الَنقييُّ الـ ــــــــــــذي   احملتفل: ََّ َلُه، َوطَيََّب الَْباّي، َوفـَرََّح األَْقطار، وَك أَْرعِ ُمْرسي
بيَح اأَلْطـفاَ، فـَر يْحنـَا، ّي ربَّـنا، بيعـُُذوـبَةي ُحبـ يَك، َوطَيـ يْب  ــْ ــتَـعْـَذَب َتســــــــــــ ُرُموَل األَنْبيـياء، واســــــــــــ

ْكرًا َوَْحًْدا َلَك َوألَ  ًَ شــُ َتلي َْ َك، فـََن فاءي ُقْدســي نا بيصــَ نا َوَحواســَّ َك الُقدُّوس، نُفوســَ بييَك َوُروحي
 إىل األَبَد.
 آمني. الشعب:

 



 مزمور القراءات: َرْمرَِمنْي  :الشعب
 

ْهُيونْ   * سب يحي الَربَّ الفادي           واْمَدحيهي ّي صي
 َأْطليقي الَلحَن الَشادي          بنَي الَنْ لي والَزيُتونْ   
 

َي             إمْ  ْهُيوْن * ُهوَشْعَنا يف اجلْيَبا  َدحيهي ّي صي
َي            َلْهُو الَنْ لي والَزيُتونْ     يف أصواتي األطفا
 

ْدَمَة األَبرارْ   * َرب ي ّي َمْن تـََقبَّْل               قيْدًما خي
َنا كاألَْبرارْ    بـْ  ّي َحنوُن، تـََقبَّْل                واسَتجي
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يِسيَن في  وِطيُموتَاُوس، َعْبدَي يا إخَوتِي، ِمْن بُولُسَ   الَمسيحِ يَُسوع، إِلى َجميعِ الِقد ِ

والسَّالُم مَن هللاِ  ،أَلن ِْعَمةُ َلُكم :ةالَمِسيحِ يَُسوع، الَِّذيَن في فِيِلب ِي، مع األَساقِفَِة والشَّماِمسَ 

ِ يَُسوَع الَمِسي ب  الدََّواِم في  ىَضاِرًعا بَِفَرحٍ عل ،ذََكْرتُُكم اأَْشُكُر إِلِهي، ُكلَّمَ   !حأَبينَا والرَّ

ِل َيوٍم إِلى اآل ،ُكل ِ َصلَواتِي ِمْن أَْجِلُكم َجِميعًا ي وِإن ِ  .نِلُمَشاَرَكتُِكم في اإِلْنِجيِل ُمْنذُ أَوَّ

لُهُ حتَّى يَوِم الَمِسيحِ يَُسو لََواثٌِق أَنَّ  اِلَح َسيَُكم ِ فَإِنَّهُ ِمَن  .عالَّذي بَدأَ فِيُكم هذَا العََمَل الصَّ

َيُكوَن لي هذَا الشُّعُوُر َنْحَوُكم َجِميعًا، ألَن ِي أَْحِملُُكم في قَلبي، أَْنتُم َجميعًا  أَنْ  العَْدلِ 

َفإِنَّ هللاَ َشاِهدٌ  ،ُشَركائِي في ِنْعَمِتي، َسواًء في قُيُوِدي أَو في ِدفَاِعي َعِن اإِلْنِجيِل وتَثِْبيتِهِ 

ُق إِلَيُكم جِميًعا ف َمَحبَّتُُكم  وهِذِه َصالتي أَْن تَْزدَادَ  .عأَْحَشاِء الَمِسيحِ يَُسو يلي َكْم أَتََشوَّ

األَْفَضل، فتَُكونوا أَْنِقيَاَء وبَِغْيِر ِعثَاٍر  ِلتَُمي ُِزوا َما ُهوَ  ،أَْكثََر فَأَْكثََر في ُكل ِ فَْهٍم وَمْعِرفَة

أُِريدُ أَْن  .ْجِد هللاِ وَمْدِحهِ البِر ِ بِيَُسوَع الَمِسيحِ ِلمَ  رُمْمتَِلِئيَن ِمن ثَمَ  ،إِلى يَْوِم الَمِسيح

ِ إِلى َنَجاحِ اإِلنْ  يتَْعلَُموا، أَيَُّها اإِلْخَوة، أَنَّ َما َحدََث ل حتَّى إِنَّ  ،ِجيلقَد أَدَّى بِالَحِري 

.ردَاِر الِواليَِة ُكل َِها، وفي ُكل ِ َمَكاٍن آخَ  يقُيُوِدي ِمن أَْجِل الَمِسيحِ َصاَرْت َمْشُهوَرةً ف  
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ا َسِمَع الَجْمعُ     ،الَكِثير، الَّذي أَتَى إِلى الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِلى أُوَرَشليم لَمَّ

اآلِتي  ُهوَشْعنَا! ُمَباَركٌ » :َحَملُوا َسعََف النَّْخِل، وَخَرُجوا إِلى ُمالقَاتِِه وُهْم َيْصُرُخون

، َمِلُك إِسراِئي ب   ال« :بفََرِكَب َعَلْيه، َكَما ُهَو َمْكتُو اوَوَجدَ يَُسوُع َجْحشً . «لبِٱْسِم الرَّ
 وَما فَِهَم تاَلِميذُهُ  ».نَراِكبًا َعلى َجْحٍش ٱْبِن أَتَا يتََخافِي، يَا ٱْبنَةَ ِصْهيُون، ُهَوذَا َمِلُكِك يَأْتِ 

دَ يَُسوع، أَنَّ  َل األَْمر، ولِكنَُّهم تَذَكَُّروا، ِحيَن ُمج ِ ذِلَك ُكتَِب َعْنهُ، وأَنَُّهم َصنَعُوهُ  ذِلَك، أَوَّ

ِمْن َبْيِن األَْمَوات،  القَْبِر وأَقَاَمهُ  والَجْمُع الَّذي َكاَن َمَع يَُسوع، ِحيَن دََعا لَعَاَزَر ِمنَ  .لَهُ 

فَقَاَل  .ةآليَ القَاهُ الَجْمع، ألَنَُّهم َسِمعُوا أَنَّهُ َصنََع تِْلَك ا اِمْن أَْجِل هذَا أَْيضً  .َكاَن يَْشَهدُ لَهُ 

يِسيُّونَ    العَالَُم قَدْ ذََهَب وَراَءهُ  نَُّكم ال تَْنفَعُوَن َشْيئًا! َها ُهوَ أُْنُظُروا: إِ » بَْعُضُهم ِلَبْعض: الفَر ِ

اِعِديَن ِلَيْسُجدُوا في الِعيد، بَْعضُ !» ِفيِلبَُّس الَّذي  فَدَنَا هُؤالِء ِمنْ  .ناليُونَانِي ِي وَكاَن َبيَن الصَّ

َفَجاَء فِيِلبُُّس  » .عَسي ِد، نُِريدُ أَْن نََرى يَُسو ايَ « ِمْن َبْيَت َصْيدَا الَجِليل، وَسأَلُوهُ قَائِلين:

 .عألَْندَراُوس، وَجاَء أَْندَراُوُس وفيليبس وقَاال ِلَيُسو وقَالَ 



عانين أغصان تبريك الشَّ  
 راجع ألملحق  

 

 نافور الرسل االثني عشر
 

 رتبة السالم
 جلوس

 )يرسم إشارة الصليب(:  المحتفل:
 َألَمْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإلى اأَلَبد. 

 آمين. الشعب:
يُم الُقدُّوس، يا َمن  أيُّها الرب اآلب الَرح  )يبُسط يَديه(: المحتفل:

أعَددَت لنا هذِه الَوليَمة الروحانية، ِبواِسَطِة ابِنَك الَوحيد، إقَبل قـُرباَن  
لنا ـ ِ دُّوس، وأهُـ هِذِه الذبيَحِة غيِر الدموية، وامنحنا موِهَبَة روِحَك الق

أن نعطي َبعُضنا بعًضا السالم، َبقلٍب نقيٍ  ومحبٍة إلهيَّة، فنرفَع الَمجَد  
 كَر إليَك وإلى ابِنَك الوحيد وروِحَك الُقدُّوس، اآلن وإلى األبد. والش

 آمين. الشعب:
 )يضع يَديه على المذبح وعلى القرابين، ثم ُيعطي السالم(: المحتفل:
َسِة   المحتفل: َألَسالُم َلَك يا َمْذَبَح هللا؛ َألَسالُم لأَلْسـَراِر الُمَقدَّ

 يا خاِدَم الُروِح الُقُدس. الَموُضوَعِة َعَليك؛ َألَسالُم َلكَ 
 

 ِلُيْعِط ُكلُّ واِحٍد ِمنَّا الَسالَم َقِريَبُه ِبَمَحبَِّة وأماَنٍة ُتْرضي هللا. الشمَّاس:
 

 (: )يتناقلون السالم بيَدين مضموَمتين، وهم ُينشدون نشيًدا للسالم
 والـَربِ  َيُسوَع   لإِلْخَوِة الَسالُم والَمَحبَُّة واإليمان، ِمَن هللِا اآلبِ  الشعب:
 الَمسيح. َفْلَيُكْن إَلُه الَسالِم َمَعُكم َأْجَمعين. آمين.  
 )يبُسط يَديه(: المحتفل:



فليُكن يا رب، سالُمَك وأماُنَك وُحبَُّك الصاَدُق ومراِحُمَك 
اإللهية، معنا وبيننا، جميَع أيَّاِم حياِتنا، فَنرَفَع إليَك الَمجَد  

 . والُشكَر، اآلن وإلى األبد
 آمين. الشعب:

 
نسجُد أماَمَك، يا رب، وَنبتـَهـُِل إليَك أن َتنظـَُر إلينا راِحًما،  المحتفل:

فتؤِهلنا ِللدنوِ  ِمن َمذَبِحَك الُمقدَّس، ِبنقاَوِة القـَلِب وقداَسِة الَنفِس 
 والجسد، فنرفَع إليَك الَمجَد والُشكَر اآلَن والى األبد. 

 آمين. الشعب:
 

 ة الصالة القربانيَّ 
 وقوف

 )يبارك الشعب ثالًثا في الوسط واليسار واليمين(:  المحتفل:
َمَحبَُّة هللِا اآلب + وِنْعَمُة االبِن الَوحيد + وَشِرَكُة وُحُلوُل الُروِح 

 مَع َجميِعُكم يا إخوتي إلى األبد. الُقُدس + 
 وَمَع ُروِحَك. الشعب:

 )رافًعا يَديه وناِظَريه إلى العالِء(: المحتفل:
 ِلَتُكْن َأْفَكاُرنا وُعُقوُلنا وُقُلوُبنا ُمرَتِفَعًة إلى الُعلى.

 إنَّها َلَديَك يا أهلل. الشعب:
 )َيضمُّ َيَديه وينحني(:  المحتفل:

 ِلَنشُكِر الَربَّ ُمَتَهيِ بين، َوَنسُجْد َلُه َخاِشعين. 
 إنَُّه َلَحقٌّ َوواِجب. الشعب:

 )يبُسط يَديه(: المحتفل:
حًقا إنَـَّك قـُدُّوٌس يا أهلُل اآلب، وواِهُب الحياة، ولَك َيِجُب الَمجد،  
وبـَِك يليُق الَمديح، ألنَـَّك َمبارٌك َمَع ابِنَك الَوحيِد وروِحَك الَحيِ  



  بـَِك ُيحيطُ  الكاروبيم والسارافيم وَيشدون  القـُدُّوس.
د مترنـ ِمين   يَن هاتفين: بأصواٍت نقيٍَّة وألحاٍن سماوية، ُمَمجِ 

قد وٌس. قد وٌس. قد وٌس َأنَت. َأيُّـها الَربُّ الَقِويُّ ِإلـُه  الشعب:
الَصباؤوت. َألَسماُء واأَلرُض َمْمُلوَء تاِن ِمْن َمْجِدَك الَعظيم.  
ُهوَشعنا في اأَلعالي. ُمباَرٌك الَّذي َأَتى َوسوَف يأتي باسِم  

 الَرب. ُهوَشْعنا في اأًلَعالي.
دُّوٌس قـُدُّوٌس قـُدَّوٌس أنَت الَـّلهم اآلب المملوُء َمراِحم. قُـ  المحتفل:

قـُدُّوٌس ابُنَك الَوحيد َربُّنا يسوع المسيح. قـُدُّوٌس روُحَك الُمحيي. 
َد ابُنَك   إنَـَّك القـُدُّوُس واِهُب الخيرات، يا َمن ألجِل َخالِصنا، َجسَّ

 يِرِه اإللهيِ  َخلَـَّصنا وافتدانا.الَوحيُد ِمَن البتوِل الَنقيَِّة َمرَيم، وبتدب
 )يأخذ الخبَز بيَديه، قائاًل(:  المحتفل:

َسَتْين،   في الَيوِم الَّذي َقْبَل آالِمِه الُمْحِيَية أخَذ الُخْبَز بَيَديِه الُمَقدَّ
َس، َوَكَسَر َوأَْعَطى َتالِميَذُه قائاًل: ُخُذوا ُكُلوا ِمْنُه   َوَباَرَك، َوَقدَّ

هَذا ُهَو َجَسدي، الَّذي ِمن َأْجِلُكْم َوِمْن َأْجِل الَكِثيِرين  َجِميُعُكم، فَ 
 ُيْكَسُر َوُيْبَذُل ِلَمْغِفَرِة الَخطايا َوِللَحَياِة اأَلَبِديَّة. 

 آمين.  الشعب:       
 يأخذ الكأس بيديه، قائاًل(: ) المحتفل:       

َس، َوأَْعَطى كذلك على الكْأِس الَمْمُزوَجِة َخْمًرا َوَماًء َباَرَك وَ  َقدَّ
َتالِميَذُه قائاًل: ُخُذوا اْشَرُبوا ِمْنُه َجِميُعُكْم، َفهَذا ُهَو َدِمي، َدُم  
الَعْهِد الَجديد الَّذي ِمْن َأْجِلُكْم َوِمْن َأْجِل الَكِثيِرين ُيْهَرُق َوُيْبَذُل  

 ِلَمْغِفَرِة الَخَطاَياَ وِللَحَياِة اأَلَبِديَّة. 
 .آمين الشعب:
   )يبُسط يَديه(: ل:المحتف

 كـُلَـّما أكـَلتـُم هذا الُخبَز وشربتـُم هذه الكأس،           
 َتصنـَعوَن بـِذِلَك ذكري حتى مجيئي.          



، وَنعتِرُف ِبقياَمِتَك، َوَننتِظُر مجيَئَك  الشعب: َنذكُر موَتَك، يا َرب 
ْسَأُلَك َمْغِفَرَة الخطايا. والَحَنان، ونَ   الَثاني، وَنْطُلُب ِمنَك الَرحَمةَ 

 فلَتْشَمْل َمراِحُمَك ُكلَّنا. 
فلهذا نحُن يا رب ُمِحبَّ البشر، نذكر تدبيِرَك ونبتـَهـُِل إليَك  المحتفل:

َيوَم تـَظَهُر في آِخِر  أن تـَرَحَم الساجديَن لـََك، وتـُخلِـ َص ِميراثـََك،
 أعماِلِه، وها إنَّ بيَعِتَك  الَزمان، فتـُجازي بـِعدٍل كـُلَّ إنساٍن َحَسبَ 

 تقول: تـَضَرُع إليَك وِبَك وَمَعَك إلى أبيك، وهي
، اْرَحْمنا. الشعب:         إرحمنا أيُّها اآلُب الَضاِبُط الُكلَّ

 يضم  يَديه على صدره بشكل صليب(: )  المحتفل:
، أبناَءَك الَخطأة،َـ ن             َك، ُل ِنَعمَ ـبَ ْـ قَـ فيما ن  ْحُن أيضًا، يا رب 

 ها.ـ ِ ُكل ها وِمن أجِلهاْـ شُكُرَك َعنَـ ن          
د. ِإيَّاَك ُنباِرك. َلَك َنْسُجد. ِبَك َنْعَتِرفُ  الشعب:  إي اَك ُنسب ح.ِإيَّاَك ُنَمجِ 
 َأللُهمَّ َعَلينا وارَحْمَنا واْسَتِجْب َلنا.  َفاْشِفقْ  َوِمْنَك َنْطُلب:         
بها ساعًة، َأِحبَّائي، َيْنَحِدُر فيها الُروُح الحيُّ ما َأْرهَ  :الشّماس

القدُّوس، وَيِحلُّ على هذا القرباِن الموضوِع لتقديِسنا، فلنِقف  
 ُمَصلِ يَن خاِشِعين. 

 )ينحني وُيرفرف براَحتيه ثالًثا فوق األسرار، ُمعلًنا(:  المحتفل:
    إرحمنا يا رب إرحمنا، وأرسل من سمائَك روحَك الُمحيي،  

سنا.   ُيِرفَّ على هذا القـُربان،ول  َيجَعلُه جسًدا ُمحيًيا، وُيساِمَحنا وُيقدِ 
 )َيجثو على ركبَتيه ويبسط يَديه(:  المحتفل:
.   المحتفل: . إسَتِجْبنا يا رب  . إسَتِجْبنا يا رب   إسَتِجْبنا يا رب 
 رُبان. َوْلَيْأِت ُرْوُحَك الحيُّ الُقدُّوس َوَيِحلَّ َعَليَنا وعلى هذا القُ          

 )ُيَقبِ ل المذبح( 
 يرياِليُسون. ِكيرياِليُسون. ِكيرياِليُسون.كِ  الشعب:

 )ينهُض ويرسم إشارة الصليب على األسرار(:  المحتفل:



 جسَد المسيِح إلِهنا.  + َفَيْجَعَل بحلوِلِه هذا الخبزَ                 
 آمين. الشعب:

 إلِهنا. دَم المسيِح  + ويجعَل مزيَج هذه الكأسِ  المحتفل:
 آمين. الشعب:
 )يبُسط يَديه(: المحتفل:

لكي تكون لنا هذه األسرار الُمقدَّسة ِلَمغفرِة الخطايا وشفاِء 
الَضمير، فال َيهِلَك أحٌد ِمن َشعبـَِك   النَّفِس والَجسد، وتوطيدِ 

رفـََع  َـ سيَر بالنقاوة، ونَـ الُمؤمن، بل أهِ لنا أن نحيا ِبروِحَك، ون
 ن وإلى األبد. إليَك الَمجَد اآل

 آمين. الشعب:
 التذكارات

 جلوس
 نقدم لك يا رب،  )َيُضم  يَديه(: المحتفل:

 يا َربُّ ارَحم ! :الشعب       
كـُن يا رب، ِلفاعلي الَخيِر ُمكافًئا، وِللمكـَبَّليِن بالضيقاِت  الشّماس:

ًرا، وِللمساكيِن ُمنجًيا، وِللبائسيَن والَمضنوكيَن والُمتعبيَن   ُمحرِ 
 ُمفتـَِقًدا، نسألك يا رب. 

 يا َربُّ ارَحم !: الشعب       
كـُن يا رب سوًرا حصيًنا ِلكـُلِ  َمدينٍة وَبلـٍَد يؤمُن بـَِك إيماًنا  الشّماس:

 قـَويًما، ويلجُأ، نسألك يا رب.
 يا َربُّ ارَحم !: الشعب       

سيِحَك، كـُن يا رب، ُمقوًيا الذين يلتجئوَن إلى ِذكِر أمِ  مَ  الشّماس:
يسيَن الذيَن أرَضوَك، السيما مار ... )شفيع   وإلى القدِ 
الكنيسة(، ومار ... )صاحب العيد(، وأهِ لنا وموتانا، 

 ِبِنعَمِتَك، ِلخيراِتَك األبديَّة، التي أعَددتها لنا، نسألك يا رب. 



 يا َربُّ ارَحم !: الشعب
بات،  )بإمكانه إضافة بعض التذكارات في بعض المناس  الشّماس:

 بالتنسيق مع المحتفل(.
 يا َربُّ ارَحم ! :الشعب       

أذكر يا رب، الموتى المؤمنين الُمنتقلين ِمنَـّا إليك،  المحتفل:
الذي   على رجاِئَك، الُمنتظريَن ذلَك الَصوَت الُمحيي، نَ الراقدي

ُمها لـََك َعنُهم،  هُ دعو يَ س م إلى الحياة، إقَبل الَقرابيَن التي نـُقدِ 
ُهم في ملـَكوِتَك، ألنَّ واِحًدا َظَهَر على األرِض بـِال  وأِرح 

خطيئة، وهو ربُّنا يسوع، الَـّذي بواِسطـَتـِِه نرجو أن نـَناَل الَمراِحَم  
 فراَن خطايانا وخطاياُهم. ُـ وغ

 َأِرْح اللُهمَّ الموتى، َواْغِفْر َخطايانا ال تي اقَتَرْفناها الشعب:
 بمعرفٍة وبغيِر معرفة.                 

 
َد بَـ َيتَـ ر لنا ولهم، ففِ واغ حنا أل لهمَّ مِ سا )َيبسط يديه(: فل:المحت   نا ِـ َمجَّ

ك، مع اسِم ربِ نا  رَ بامُ وِبُكلِ  شيٍء اسُمَك ال
 القد وس اآلَن والى األبد.  ي ِ حَ وروِحَك ال سيح،مَ ال عَ يسو 

 كما كاَن وهو اآلَن هكذا يكوُن إلى اأَلَبد. آمين.  الشعب:       
 
 

 لنضح والمزج والرفعةالكسر والرسم وا
أو:   … أو: فلنطلب … )بينما ُيرت ل الشعب نشيًدا مالئًما: يا أبانا الحق

وهو يرمز إلى  – الكسر كرازة اليوم )بروديقي(، يقوم المحتفل برتبة
وهو يرمز إلى نضح الجسد بـالحياة  –  والنضح ،-الصلب والموت

وحيد جسد المسيح  وهو يرمز إلى ت – والمزج ،-المرموز إليها بالـدم 
وهي ترمز إلى قيامة المسيح وصعوده إلى السماء وإلى –   والرفعة ودمه،



على الشكل التالي: يأخذ القربان بيمينه ويكسره فوق  – إكمال سر  الفداء
الكأس إلى جزءين، ثم يكسر جزًء ا صغيًرا من طرف الجزء الباقي باليد  

 الشمال، قائاًل ِسرًّا(: 
 

 وقوف
. )ي المحتفل: ضم  المحتفل جزَءي القربان بيمينه فوق الكأس ويرفع الكلَّ

 ويقول مع الشعب الواقف(:
َب َعنَّا؛ يا ذبيًحا َغاِفرًا َقرََّب ذاتُه ألبيه؛ يا    الجميع: يا ُقـْربانـًـا َشِهيًّا ُقرِ 

بًا؛ ، ِطْلَبتُ  َحَماًل صاَر ِلَنْفِسِه َحْبرًا ُمَقرِ  نا ِبَمَرِحِمَك َبُخورًا،  ِلَتُكْن، يا َربُّ
َبهَا ِبَك أَلبيك! لَك المْجُد إلى األَبد.   َفنـُـَقـرِ 

 
 الصالة الرّبّية ورتبة التوبة

 )يبسط يَديه(: المحتفل:
أيُّها الرُب الرؤوف، أهِ لنا نحُن الضعفاء أن نصلي بنقاوٍة  

 قداَسة، ونهِتَف قائلين: 
 )مع بسِط األيدي(:  الجميع:

ِس اْسُمَك؛ لَيْأِت َمَلُكوُتَك؛ ِلَتُكْن  أبانا الــ ذي ف ـي السماوات، ِلَيَتَقدَّ
َمِشيَئُتَك، كما في الَسماِء كذِلَك على اأَلرْض. أَْعِطنا ُخبَزنا َكفاَف 
َيْوِمنا. َواْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا وخطايانا، كما َنحُن َنْغفُر ِلَمْن َخِطَئ 

نا من الَشر ير. أَلنَّ َلَك  إلينا. وال ُتدِخلنا في الَتجاِرب، لِكن نَ  جِ 
 الُمْلَك والُقوََّة والَمْجد، إلى َأبد اآلبدين. آمين. 

 )يبسط يَديه(: المحتفل:
أجل أيها الرب ُمحبُّ الَبشر، ال تـُهملنا لئال تقوى علينا  

بل خلِـ صنا مـَِن الشرير، وِمن طرِقِه الُملتوية، ألنَّ لـََك    التـَجِرَبة،
 بِنَك الَوحيِد وروِحَك القـُدُّوس، اآلن وإلى األبد. الَملـَكوَت وال



 آمين. الشعب:
 َألَسالُم ِلَجِميِعُكم.  )يرسُم إشارة الصليب(: المحتفل:
 وَمَع ُروِحَك. الشعب:

ِإْحُنوا ُرؤوَسُكم َأماَم هللِا الَرُؤوف،  )يحني الشعب رأسه(: الشّماس:
َخلِ ِصَنا َوَدِمِه الُمحِيي ِلَمن  وَأماَم َمذَبِحِه الغاِفر، وَأماَم َجَسِد مُ 

.  يتناَوُلُه، َواْقَبلوا البرَكة مَن الَرب 
ني ََ نحَُ ك الُمؤمن الم ََ بارك يارب، شعب  )يبسط يَديه(: المحتفل:

وأهِ لنا أن نشتـَِرَك بـِنقاَوٍة وقداسٍة   أماَمَك، أنِقذنا من كـُلِ  أذى،
س، ونرفَع إليَك  في هذه األسراِر اإللهية، فنـُساَمَح بـِها ونتقدَّ 

 الَمجَد اآلَن وإلى األبد.
 آمين. الشعب:
 يرسم إشارة الصليب على الشعب(:)  المحتفل:

ِنعَمُة الَثاُلوِث اأَلْقَدِس اأَلزليِ  الُمتساِوي في الَجوَهر َمَعُكم يا إخَوتي  
 إلى اأَلَبد. 
 .وَمَع ُروِحكَ  الشعب:

 بَتَهيٍُّب وُخشوع، َوْلَيسَأْلُه الَرحَمَة لينُظْر ُكلُّ واِحٍد منَّا إلى هللاِ  الشّماس:
 والَحنان.

 
 الدعوة إلى المناولة 

 )يرفع الصيني ة بيمينه والكأس بيساره، وُيعلن(:  المحتفل:
يِسين بالَكماِل والَنقاَوِة والقداَسة.    اأَلقداُس للقدِ 
و  الشعب: س. َتباَرَك آٌب واحٌد ُقدُّوٌس، إبٌن واِحٌد ُقدُّوس، ُروٌح واِحٌد ُقدُّ

 ،  اْسُم الَرب 
 واِحٌد في الَسماِء وعلى اأَلرض: َلُه الَمْجُد إلى األََبد.   ألَنَُّه            



)َيسَتِعدُّ المحتفل والشعب للمناولة، ويفتحون أيديهم   الجميع:
 بالتضر ع(: 

أَهِ ْلنا، َأيُّها الَربُّ اإِلَله، َأْن تتقدََّس أجساُدنا بجَسِدَك الُقدُّوس،  
َتَتنقَّى ُنفوُسنا بَدِمَك الغفور. َوْلَيُكن َتناُوُلنا ِلَمْغِفَرِة َخطاياَنا وَ 

 َوِللَحياِة الَجديَدة، يا ربَّنا وإلَهَنا لَك الَمْجُد إلى اأَلَبد. 
 

 المناولة
 صالة المناولة الروحي ة الشعب:

ا  يا اله الخير والرحمة والرأفة، يا من بك تعتصم جميع الخالئق. لقد دعوتن
د األغصان بالكرمة، فنحمل ثماًرا تليق بأبناء الملكوت.   أن نتحد  بك كما تتح 
م بنقاوة وقداسة من المناولة  أه لنا يا ربنا في وقت الضيق والشدة أن نتقد 
الروحي ة عوًضا عن المناولة الفعلي ة. وامنح بها يا أي ها الثالوث القدوس اإلله  

ب وشفاًء للنفس والجسد. بشفاعة أمنا مريم  الواحد مغفرة للخطايا ومحًوا للذنو 
 العذراء والقديس أنطونيوس وجميع القديسين إرحمنا وإرحم العالم أجمع. آمين. 

  
 

،   )بعد المناولة، يبارك الشعب باألسرار(: المحتفل: َأيًضا وَأيًضا ِبَك، يا ربُّ
َجَسَدك، وَدَمَك الَحيَّ َسَقيَتنا، يا  إليَك َنرفع، ألَنََّك َأطَعْمَتنا  والتسابيحَ  َنعتِرف،

 ُمِحبَّ البَشر، إرَحْمنا.
، يا َحنون، يا َرحوم، يا ُمِحبَّ البَشر، ِإرَحْمنا. الشعب:  ِإرَحْمنا، يا رب 

 
 الشكر

 جلوس



نشكـُرَك أيُّها الرب اإلله اآلب، ونـَبتـَهـُِل إلـَيَك  )يبسط يَديه(: المحتفل:
اإللهية ِلَمغِفَرِة الَخطايا، وِلَمجِد اسِمَك   أن تـَكوَن هِذِه الشركة ُ 

 القـُدُّوس وابِنَك الَوحيِد وروِحَك القـُدُّوس، اآلن وإلى األبد. 
 آمين. الشعب:

 َألَسالُم ِلَجِميِعُكم.       )يرسُم إشارة الصليب(: المحتفل:
 وَمَع ُروِحَك. الشعب:

  يا من صرَت إنساًنا أيها الرب يسوع إله خالِصنا،  )يبسط يَديه(: المحتفل:
نا ِمَن الهالك،   ألجِلنا، وَخلَـّصتنا بتقديمِ  ذاِتَك ذبيحةً  عنا، نـَجِ 

واجعلنا هياِكل السِمَك القـُدُّوس، ألنَـّنا شعُبَك وميراثـَُك، وبـَِك َيليُق  
 . الَمجُد والَوقار، مَع أبيَك وروِحَك القـُدُّوس، اآلن وإلى األبد

 آمين. الشعب:
 وقوف

 ة الختامّية البرك
ِإذَهُبوا بسالٍم، يا إخوتي وَأحبَّائي، مع الزاِد والبركاِت ال تي  المحتفل:

ِنْلُتُموها من مذَبِح الربِ  الغاِفر، َوْلَتْصَحْبُكم بركُة الثالوِث  
اأَلقَدس: اآلِب + واالبِن + والروِح القُدس + اإللِه الواِحِد، له  

 المجد إلى اأَلبد. 
 آمين. الشعب:

 الختام نشيد 
 )ترتيلة من وحي المناسبة( 

 
 الوداع

 )ُيقب ل المذبح، قائاًل سرًّا(:  المحتفل:
وداًعا َأيُّها الَمذبُح المقدَّس، وَأرجو َأن أُعود إليَك بسالم. وليُكْن لـي القرباُن  
ال ذي تناولُتُه ِمْنَك، لمغفرِة الذنوِب وَتْرِك الخطايا، وللوقوِف أماَم ِمْنَبِر  



م عليَك قرباًنا المسيِح بال  خجٍل وال َوَجل. وال أدري إذا كنُت سأعوُد ُأقدِ 
 آخَر َأْم ال ! 

 


