
ّمـــي،
ُ
ـــــُم، أ ــريــَ يا مــَ

ُه.
َّ
ل
ُ
َم لِك قلبي ك قدِّ

ُ
َرٍح، أل

َ
آتي إليِك اليوَم بف

ُه،
ُ
 ما أفعل

َّ
ل

ُ
، وك َديَّ

َ
 ما ل

َّ
َم لِك كل وأقدِّ

ها.
َّ
ل
ُ
وحياتي ك

 شخٍص،
َّ

َم لِك كل قدِّ
ُ
وأ

ُه ِبُحبٍّ في قلبي:
ُ
أحِمل

أهلي، وإخوتي وأخواتي،

وجميَع أصدقائي،

ولكن أيضًا اولِئَك الذيَن آذوني.

ّمًا لنا جميعًا،
ُ
كوني أ

وباِركينا واحمينا.

ِك
َ
أرغُب في أن أكوَن ِطفل

ي لِك بأمانٍة.
ّ
َصل

ُ
ّمي، وأ

ُ
ِك كأ ِحبُّ

ُ
أ

 يوٍم، أنني أنتمي إليِك.
َّ

ل
ُ
َر، ك

َّ
ساعديني ألتذك

ِك، اآلَن وإلى األبد.
َ
ّمي، أنا ل

ُ
أ

وَمَعِك ومن ِخالِلِك،

يًا إلى يسوع.
ّ
ل
ُ
ريُد أن أنتمَي ك

ُ
أ

آمني.
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 مسبحة أسرار الفرح لألطفال
كيفية صالة 

�أجل جميع المسبحة الوردية من  ي�صوع �صالتنا  يا  �إليك  نرفُع 
�لعائالت �لفقرية وكّل �لأطفال �لذين ُحرِمو� 
�لذين ل ميلكون  �أو  �ملدر�صة،  �إىل  �لذهاب  من 
من  �لهروب  على  �أُجِبو�  �لذين  �أو  بيوتًا، 
�صالمك  جميًعا  متنحنا  �أن  نرجوك  ديارهم. 
�خلري�ت  ن من م�صاركة  لنتمكَّ ُمنفتًحا  وقلبًا 

�لأر�صّية مع �جلميع.

يقّدمان يسوع  – مريم ويوسف  الّتقدمة   .4
إلى الهيكل في أورشليم.

�لطفل  ومرمي  يو�صف  �أح�رض  يوًما،   40 بعد 
ي�صوع �إىل �لهيكل يف �أور�صليم كما يق�صي 
ياأخذ  وهناك،  و�ل�رضيعة.  �ليهودي  �لتقليد 
�صمعان، وهو �صيٌخ بارٌ تقّي كان قد �أخبه �لّروح 
ذر�عيه  �لُقُد�س عن �مل�صيح، ي�صوَع بفرٍح بني 
َت  ويُعلن: "�لآن تُطلُِق عبَدَك ب�صالم، فقد �أب�رضَ
�لأُمم". كّل  يُنري  �لذي  �لنور  خال�َصَك،  عينَي 

كّل  �أجل  من  �صالتنا  ي�صوع  يا  �إليك  نرفُع 
�أو �لأ�صخا�س  �أو �ملر�صى  �أولئك �لذين يُعانون 
منهم  قريٌب  �أنَّك  يروَن  �جعلهم  �لوحيدين. 

وت�صاعدهم على َحمِل �صلبانهم.

5. وجود يسوع في الهيكل - مريم ويوسف 
يبحثان عن يسوع ويجدانه في الهيكل.

من  ع�رضة  �لثانية  يف  وهو  ي�صوع،  يذهب 
عمره، مع و�لديه لالحتفال بعيد �لف�صح يف 
هناك  يبقى   ، ثمَّ ومن  �أور�صليم.  يف  �لهيكل 
ويتحّدث �إىل �لُعلماء عن �هلل، �أبيه. وفيما مرمي 
ويو�صف يف طريق �لعودة �إىل ديارهم، يُدركان 
�أنَّ ي�صوع لي�س معهما. فيبحثان عنه بلهفٍة 
�إىل �أن يجد�ه، ل يز�ل يف �لهيكل، يف بيت �أبيه.

نرفُع �إليك يا ي�صوع �صالتنا من �أجل كّل �لذين 
لفريو�س  نتيجًة  و�أ�صدقاءهم  �أقاربهم  فقدو� 
�لكو�رث  �أو  �حلروب  �أو  �ملر�س  ب�صبب  �أو  كورونا 
�أنَّ  حقيقة  يف  تُعّزيَهم  �أن  نرجوك  �لطبيعة. 
لدينا �أي�ًصا �أٌب يتوق �إىل �أن يُعطيَنا جميًعا �حلياة 

�لأبديّة يف �ل�صماء، وطننا �حلقيقي.

بيسوع  تحبل  العذراء  مريم   - البشارة   .1
بقدرة الّروح الُقُدس.

مرمي  �إىل  جب�ئيل  �ملالئكة  رئي�س  �هلل  �أر�صَل 
كانت  �إذ�  عّما  لي�صاألَها  �لنا�رضة،  بلدة  يف 
ة لتُ�صبَح �أمَّ ي�صوع. ويُخبُها �أنَّ �هلل  ُم�صتعدَّ
مرمي  توؤمن  �لطفل.  هذ�  �أَب  �صيكون  نف�صه 
باأنَّ �هلل قادرٌ على فعل كّل �صيء، لذلك تقول: 

"نعم".

�إمياننا،  تُقوِّي  �أن  ي�صوع  يا  منك  نطلُب 
متام  بك  نثَق  �أن  مرمي،  مثال  لن�صتطيع، على 
كالمك  �إىل  نُ�صغي  كيف  ونتعلَّم  �لثقة 

ونحن نُ�صّلي.

2. الزيارة – تحظى مريم، ويسوع ما زال في 
أحشائها، بمديح نسيبتها أليصابات.

ن�صيبتها  �أنَّ  �ملالك جب�ئيل مرمي  �أخب  كذلك 
�ألي�صابات تنتظر طفالً �أي�ًصا. ها مرمي ت�رضع 
ت�صعر  تلتقيان،  وحاملا  مل�صاعدتها.  �حلال  يف 
يف  فرًحا  يرتك�س  طفلها  باأنَّ  �ألي�صابات 
تفهم  �لُقُد�س،  �لّروح  من  وباإلهاٍم  �أح�صائها. 
�ألي�صابات �أنَّ مرمي هي �أُّم �هلل، فتهتف فرًحا: 
ثََمرةُ  وُمبارَكٌة  �لنِّ�صاء!  يف  �أنِت  "ُمبارَكٌة 

بَطنِِك!"

بعنايتَِك  تغمرَ  �أن  ي�صوع  يا  منك  نطلُب 
معونتك  يحملون  �لذين  �ملُب�رّضين  كّل 
وخال�صك لالآخرين. �منحُهم �لقوَّة و�لفرح 
عليك  �لتعّرف  من  �جلميع  َن  يتمكَّ حتَّى 

ك�صديٍق وُملِّ�ٍس لهم من خاللهم.

بيت  في  مريم  من  يسوع  وِلَد   – الميالد   .3
لحم.

عندما و�صل يو�صف ومرمي �إىل بيت حلم، كان 
يُكن  مل  لأنَُّه  �إ�صطبل،  يف  �ملَبيت  عليهما 
�لذي  �ملكان  �إنَُّه  �ملَ�صاَفة.  يف  َمو�ِصٌع  لهما 
جاء  من  �أوَّل  وكان  ي�صوع.  �لطفل  فيه  ولَِد 
باأنَّ  �ملالئكة  َهم  ب�رضَّ فقر�ء  رعاةٌ  له  لي�صجد 

�مل�صيح �ملخلِّ�س ولِد.

إشارة الصليب
با�صم �لآب و�لبن و�لروح �لقد�س،

�لإله �لو�حد، �آمني.

قانون اإليمان
نوؤمُن باإلٍه و�حد، �آٍب �صابط �لُكّل، 

ماء و�لأر�س، ُكلِّ ما يُرى وما ل يُرى. خالق �ل�صَّ
�لوحيد،  �هلل  �بن  �مل�صيح،  ي�صوع  و�حٍد  وبرٍب 
�ملولود من �لآب قبل ُكلِّ �لدهور، �إلٍه من �إله، 
غري  �إلٍه حّق، مولودٍ  �إلٍه حّق من  نور،  من  نورٍ 
ملوق، ُم�صاوٍ لالآب يف �جلوهر، �لذي به كان 
ومن  �لب�رض  نحن  �أجلنا  من  �لذي  �صيء،  ُكلُّ 
من  َد  وجت�صَّ ماء  �ل�صَّ من  نزَل  خال�صنا  �أجل 
�لروح �لقد�س ومن مرمي �لعذر�ء، و�صارَ �إن�صانًا 
�لبُنطي،  بيالط�س  عهد  على  عّنا  و�ُصلَِب 
َم وماَت وُقِبَ، وقاَم يف �ليوم �لثالث كما  تاألَـّ
وجل�َس  ماء  �ل�صَّ �إىل  و�َصِعَد  �لُكتب،  يف  جاَء 
عظيم  مبجٍد  ياأتي  �أي�ًصا  �لآب  �هلل  ميني  عن 

1. رسم إشارة الصليب
2. قانون اإليمان

3. نبدأ بالسر األول من اليوم.
األبانا  .4

10 السالم  
المجدلة  

5. وُنكمل حّتى االنتهاء 
من األسرار الخمسة من اليوم.

6. صالة للعذراء مريم.

ليَديَن �لأحياء و�لأمو�ت �لذي ل َفناَء لـُملِكه.
�لـُمحيي،  �لرَّّب  �لقد�س،  بالروح  ونوؤمُن 
�لآب  �لذي هو مع  �لآب و�لبن،  �لـُمنبثق من 
بالأنبياء  �لناطق  د،  ومُيجَّ له  يُ�صجُد  و�لبن 

و�لر�صل.
ر�صولّيٍة،  �صٍة  ُمقدَّ جامعٍة  و�حدةٍ  وبكني�صٍة 
�خلطايا،  ملغفرة  و�حدةٍ  مبعموديٍة  ونعرتُف 
ونرتّجى قيامة �ملوتى و�حلياة �جلديدة يف �لدهر 

�لآتي. �آمني.

المجدلة
كاَن  كما  �لقد�س،  و�لروح  و�لبن  لالآب  �ملجد 
يف �لبدء و�لآن على �لدو�م و�إىل دهر �لد�هرين، 

�آمني.

صالة األبانا
��صُمَك،  �س  ليتقدَّ ماو�ت،  �ل�صَّ يف  �لذي  �أبانا 
يف  كما  م�صيئتَُك  لتُكن  ملكوتَُك،  لياأتي 
ُخبزنا  �أعِطنا  �لأر�س.  على  كذلك  ماء  �ل�صَّ
كفاف يومنا، و�غفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما 
يف  تُدخلنا  ول  �إلينا،  �أخطاأ  ملن  نغفرُ  نحن 
�لتجارب، لكن جنِّنا من �ل�رضير، لأنَّ لَك �لـُملَك 

و�لُقوَّة و�ملجد �ىل �أبد �لآبدين، �آمني.

الم صالة السَّ
�لرَّبُّ  نِعَمًة،  ُمتلئًة  يا  مرمي،  يا  عليِك  الم  �ل�صَّ
معِك، مباركٌة �أنِت يف �لن�صاء ومباركٌة ثمرةُ 
بطنِِك �صّيدنا ي�صوع �مل�صيح، يا قّدي�صة مرمي، 
�لآن  و�لدة �هلل، �صلي لأجلنا نحن �خلطاأة،  يا 

ويف �صاعة موتنا، �آمني

صالة فاطيما
لنا خطايانا، جنّنا من  �أُغُفر  �حلبيب،  يا ي�صوع 
�لنُّفو�س،  ماء جميَع  �ل�صَّ �إىل  وُخذ  نار جهّنم، 
�إىل  حاجٍة  باأكرث  هي  �لتي  تلَك  خ�صو�ًصا 

رحمتَِك.


