
 العنصرةزمن 

 األحد العاشر من زمن العنصرة
 

 . آمين .المجد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن والى األبد

 صالة البدء
يا أبانا السَّماِوي... ها نحُن اليَوَم نَِقُف أماَم َعَظَمتَِك بِيَدَْيِن فاِرَغتَْين، عاِلِميَن بِأنَّ ُكلَّ 

 .َوُكلَّ ما ننعَُم بِِه ُهَو َعِطيَّةٌ ِمْن فَْيِض ُحب َِك الالُمتَناِهي، الشُّْكُر لَكَ ما لَنا ُهَو ِمنَّةٌ ِمْنَك، 

 . آمين

  

 المجدلة الكبرى
 المجد هلل في العلى، وعلى األرض السالم، للناس الذين بهم المسَّرة،

دك، نشكرك من أجل عظيم مجدك،  نسبحك، نباركك، نسجد لك، نمج 

 السماوي، هللا اآلب القادر على كل  شيء، أيها الرب اإلله الَملك

 أيها الرب االبن الوحيد يسوع المسيح،

 أيها الرب اإلله: يا حمل هللا وابن اآلب، يا حامل خطايا العالم، إرحْمنا،

 يا حامل خطايا العالم، أقبل تضرعنا،

 أيها الجاِلُس من عن يمين اآلب، إرحمنا:

 الرب، أنت وحدك العلي،ألَنك أَنت وحدك القد وس، أَنت وحدك 

  آمين. يا يسوع المسيح، مع الروحِ القُدس، في مجد هللا اآلب.

 ترتيلة
ِ قَْبَل ُكل ِ َعَطاٍء أَْن نَُحطَّ اْلتِفَاتَةً فِي َسنَاَك،  ***أَ ْعِطنَا َرب 

ِ أَْعِطنَا أَْن نََراَك.  ُكلُّ َما دُوَن َوْجِهَك اْلَجم ِ َوْهٌم أَْعِطنَا َرب 

 

ِ ُردَّ األَْهَواَل أَْقبَْلَن يَْضِرْبَن َوُجْد الََت َما َخالََك يَُجودُ!  َرب 

ِ الَ يَْستَِزيدُ؟ ِ َجلَّْت يُْمنَاَك الَ تَْعِرُف اْلقَْبَض فََمْن ِمْنَك َرب   َرب 

 ُكلََّما َغبَِّت اْلَحَساِسيُن ِمْن َماٍء َرنَْت ُحْلَوةً إِلَْيَك بُِشْكرِ 

ْبحِ َصالةً ِمْن َزْقَزقَاٍت َوَزْهِر.  َوتَعَالَْت إِلَْيَك فِ ي لَْفتَِة الصُّ

*** 



عَْت َرب َِي اْلَخِليقَةُ فِي َصْوتِي تُنَاِجي َوَسبََّحْت تَتَغَنَّى  ُجم ِ

ا ِمْن ُرْكبَتَْيِن َوَوْهنَا، أِْس َوالطَّْرِف ُجثُوًّ  َوتََملَّْت فِي ِرْفعَِة الرَّ

 ولَى بِنُوِر األَْنَواِر، بِاليُْنبُوعِ 
ْحَمِة األُ  َوأَنَا أَْستَِجيُر بِالرَّ

ِ َوَرَجاٍء َوِذلٍَّة َودُُموعِ.  أَْن تَقَبَّْل َرب ِي قََرابِيَن ُحب 

*** 

ْف بِالال ئِِذ اْلُمْحتَاجِ 
 َوتََرأَّْف يَا أَيَُّها السَّعَةُ اْلُكْبَرى تََرأَّ

لُوِل الدَّاِجي  َواْنُصِر القَابِِسيَن ِمْن فَْيِضَك النُّوَر إِلَى اْلَكوْ َكِب الضَّ

 ألأْلَْت ُكلُّ َهْضبٍَة فَْوَق لُْبنَاَن تَُصل ِي، َوَهاَم ُكلُّ فََضاءِ 

ِ بَاَب السََّماِء.  َوتََساَمى َمَجاِمرا َجبَُل األَْطيَاِب فَاْفتَْح يَا َرب 

 صالة
ْس أَْفكاَرنا، ِ  أَيُّها الَربُّ القُدُّوُس الَّذي ال يَُموت، قَد ِ فَنَُسب َِحَك تَْسبِيًحا  َضمائَِرنا،َونَق 

ل في كلمتك اْلُمقَدََّسة.  لََك اْلَمْجدُ إِلى األَبَد. نَِقيًّا، ونتأم 
 

 الرسالة
 ( 11إلى  1اآليات  -12الفصل  –)الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 

وَح َواِحد؛4  وِحيَّةَ َعلى أَْنَواع، لـِكنَّ الرُّ والـِخدََم َعلى أَْنَواع، لـِكنَّ 5إِنَّ الـَمَواِهَب الرُّ

بَّ َواِحد؛ واألَْعَماَل القَِديَرةَ َعلى أَْنَواع، لـِكنَّ هللاَ َواِحد، وهَو يَْعَمُل في الـَجِميعِ 6الرَّ

 .ُكلَّ َشيء

 وهللوياهللويا 

 

 اإلنجيل
 ( 32إلى  22اآليات  – 12الفصل  –)إنجيل القّديس متى 

 .يَُسوَع َمْمُسوًسا أَْعَمى وأَْخَرس، فََشفَاه، َحتَّى تََكلََّم وأَْبَصرِحينَئٍِذ قَدَُّموا إِلى 22 

يِسيُّوَن ." 24 فَدَِهَش الـُجُموُع ُكلُُّهم وقَالُوا: "لَعَلَّ هـذَا ُهَو إْبُن دَاُود؟23  وَسِمَع الفَر ِ

ُجَل ال يُْخِرُج الشَّيَاِطْيَن إِالَّ بِبَْعَل   ."َزبُول، رئِيِس الشَّيَاِطينفَقَالُوا: "إِنَّ هذَا الرَّ

وَعِلَم يَُسوُع أَْفَكاَرُهم فَقَاَل لَُهم: "ُكلُّ َمْملََكٍة تَْنقَِسُم على نَْفِسها تَْخَرب، وُكلُّ َمِدينٍَة 25 

ْيَطاُن يُْخِرُج الشَّْيَطان، يَُكوُن قَِد . 26 أَو بَْيٍت يَْنقَِسُم على نَْفِسِه ال يَثْبُت فَإِْن كاَن الشَّ

وإِْن ُكْنُت أَنَا بِبَْعَل َزبُوَل أُْخِرُج الشَّيَاطين،  27 ْنقََسَم َعلى نَْفِسِه، فََكْيَف تَثْبُُت َمْملََكتُهُ؟إ

ا إِْن ُكْنُت أَنَا . 28 فَأَْبنَاُؤُكم بَِمْن يُْخِرُجونَُهم؟ ِلذِلَك فَُهم أَْنفُُسُهم َسيَْحُكُموَن َعلَْيُكم أَمَّ



أَْم َكْيَف يَْقِدُر أََحدٌ أَْن يَْدُخَل . 29 الشَّيَاطين، فَقَْد َوافَاُكم َملَُكوُت هللابُِروحِ هللاِ أْخِرُج 

الً، وِحينَئٍِذ يَْنَهُب بَْيتَهُ؟ ِ ويَْنَهَب أَْمتِعَتَهُ، إِْن لَْم يَْربُِط القَِويَّ أَوَّ َمْن لَْيَس  30 بَْيَت القَِوي 

. وَمْن ال يَْجَمُع  دَمِعي فَُهَو َعلَيَّ ِلذِلَك أَقُوُل لَُكم: ُكلُّ َخِطيئٍَة َستُْغفَُر . 31 َمِعي فَُهَو يُبَد ِ

وحِ فَلَْن يُْغفَر ا التَّْجِديُف َعلى الرُّ َمْن قَاَل َكِلَمةً َعلى إْبِن . 32 ِللنَّاس، وُكلُّ تَْجِديف، أَمَّ

وحِ القُدُِس  ا َمْن قَاَل َعلى الرُّ فَلَْن يُْغفََر لَهُ، ال في هـذَا الدَّْهر،  اإِلْنَساِن َسيُْغفَُر لَهُ. أَمَّ

 .وال في اآلتِي

 فترة صمت وتأم ل

 

  الشكرصالة 
عها لكل  واحٍد من ا كما تشاء، على الخدمات التي تمنحنا إي اها  على مواهبك التي تَوز 

على سْعيِك الدائم ِلتَوحيدنا، فال ننقسم على  حتى أن  األخرس يتكل م واألعمى يُبصر،

على جسدك  وعلى دعوِتك ألن نجمَع معك، ذواتنا ونهلك، على ملكوتك ال ذي وافانا،

على عملك الثالوثي المتكامل، نحن يا رب   ال ذي أطعمتناه ودمك ال ذي سقيتناه،

 . نشكرك ونحمدك من اآلن وإلى األبد، آمين

 

  صالة الختام
دَ  فـَلـْنـَْشكـُرِ  وَح الـثـَّالوَث األقدََس والُمَمجَّ ولـْنـَْسُجْد لـَهُ ونـَُسب ِْحهُ اآلَب واإلبَن والرُّ

 آمـيـن. الـقـُدُس.

 كـيـريـالـيـسـون، كـيـريـالـيـسـون، كـيـريـالـيـسـون.

 (3) قِديشاْت آلوهو، قِديشاْت َحيلتونو، قِديشاْت لومويوتو.

 (3يـْن )ْمـِشـيـحـو ْدقـُـْم ِمــْن بـِـْت ِمــيــتِـْه، إتـراَحـام ِْعـلـَ 

 …أبــانـــا الـذي فـي الـسَّـمـاوات 


