
 زمن الميالد

 أحد زيارة العذراء ألليصابات

 .المجد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن والى األبد

 صالة البدء
في الوقت الّذي نبحث فيه دائًما عن راحتنا وعن "المجد  أيّها اآلب الّسماوي،

الباطل" كي يكّرمنا النّاس، نرى مريم العذراء، آمتك المتواضعة، تحمل ابنك 

القدّوس في حشاها وتمضي إلى خدمة نسيبتها أليصابات التي تهلّلت وارتكض 

يسوع إلى هب لنا، اليوم، أن نحمل ...الجنين في بطنها بنعمة وفعل الّروح القدس

النّاس من خالل أعمالنا وسعينا الدؤوب لجعل هذا العالم مكانًا أفضل للسكنى عبر 

نشر روح المحبّة والخدمة، فيتمّجد بنا وبكّل شيء اسمك المبارك في كّل آٍن وأواٍن 

 .وإلى دهر الداهرين، آمين

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

 نسبحك، نباركك، نسجد لك، نمّجدك، نشكرك من أجل عظيم مجدك،

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

 أيها الرب االبن الوحيد يسوع المسيح،

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

 العالم، أقبل تضرعنا،يا حامل خطايا 

 أيها الجاِلُس من عن يمين اآلب، إرحمنا:

 ،أنت وحدك العليألَنك أَنت وحدك القدّوس، أَنت وحدك الرب، 

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

 

 

 



 ترتيلة
 السالم عليك يا أطهر القلوب شريكة أنت بسّر الفداء

 مباركة أنت بين النساءويا سيدة جميع الشعوب 

 أغمري العالم بشعلة محبتك المملوءة بالنعم يا مريم العذراء*

 نحن الخطأة نطلب معونتك علّمينا طرق اإليمان والرجاء

 يا أم مسيح الرب إلهي نناديك أمنا فلبي النداء*

 أنيري السبل من نور اإلله لنستحق أن نرى يسوع في السماء

 

 صالة
ْس أَْفكاَرنا،أَيُّها الَربُّ القُ  فَنَُسبَِّحَك تَْسبِيًحا  َونَّقِ َضمائَِرنا، دُّوُس الَّذي ال يَُموت، قَدِّ

 لََك اْلَمْجدُ إِلى األَبَد. نَِقيًّا، ونتأّمل في كلمتك اْلُمقَدََّسة.

 

  الرسالة
 )14إلى 1اآليات  – 1الفصل  -الّرسالة إلى أهل أفسس (
يِسيَن الَِّذيَن ُهم في أَفَُسَس ِمْن بُولُس، َرُسوِل الـَمِسيحِ 1 يَُسوَع بَِمِشيئَِة هللا، إِلى الِقدِّ

 :واألَُمنَاِء في الـَمِسيح يَُسوع
ّبِ يَُسوَع الـَمِسيح2  !أَلنِّْعَمةُ لَُكم والسَّالُم ِمَن هللاِ أَبِينَا والرَّ
بُِكّلِ بََرَكٍة ُروِحيٍَّة في السََّماَواِت في تَبَاَرَك هللاُ أَبُو َربِّنَا يَُسوَع الـَمِسيح، الَّذي بَاَرَكنَا 3

 الـَمِسيح؛
يِسين، ال َعْيَب فينَا؛4  فإِنَّهُ اْختَاَرنَا فيِه قَْبَل إِْنَشاِء العَالَم، ِلنَُكوَن في َحْضَرتِِه قِدِّ
وَع الـَمِسيح، بَِحَسِب ِرَضى وقَْد َسبََق بَِمَحبَّتِِه فََحدَّدَنَا أَْن نَُكوَن لَهُ أَْبنَاَء بِالتَّبَنِّي بِيَسُ 5

 َمِشيئَتِِه،
 .ِلَمْدحِ َمْجِد نِْعَمتِِه الَّتي أَْنعََم بَِها َعلَْينَا في الـَحبِيب6

 

 هللويا وهللويا

 



 إلنجيلا
 )45إلى  39اآليات  - 1الفصل  –اإلنجيل بحسب القّديس لوقا ( 

 .ُمْسِرَعةً إِلى الـَجبَل، إِلى َمِدينٍَة في يَُهوذَاوفي تِْلَك األَيَّام، قَاَمْت َمْريَُم َوذََهبَْت 39
 .ودََخلَْت بَْيَت َزَكِريَّا، وَسلََّمْت َعلَى إِليَصابَات40
ا َسِمعَْت إِِليَصابَاُت َسالَم َمْريَم، اْرتََكَض الـَجنِيُن في بَْطنِها، َواْمتأَلَْت ِمَن 41 ولَمَّ

وحِ القُدُس  .الرُّ
 !لَى َصوتِها وقَالَْت: "ُمباَرَكةٌ أَْنِت في النَِّساء، َوُمباَرَكةٌ ثََمَرةُ بَْطنِكِ فََهتَفَْت بِأَعْ 42
 وِمْن أَْيَن لي هـذَا، أَْن تَأْتَِي إِليَّ أُمُّ ربِّي؟43
، اْرتََكَض الـَجنِيُن اْبتَِهاًجا في بَْطنِي44  !فََها ُمْنذُ َوقََع َصْوُت َسالِمِك في أُذُنَيَّ
بّ  فَُطوبَى45  ."!ِللَّتي آَمنَْت أَنَّهُ َسيَتِمُّ ما قِيَل لََها ِمْن قِبَِل الرَّ

 
 فترة صمت وتأّمل

 

 الشكرصالة 

كيف ال نشكرك يا من زرت أرضنا، ودخلت بيت مريم وأشركتها بخالصنا فتصبح 

كيف ال نشكرك يا من منذ األسبوع األول لتكوينك في حشا أّمنا مريم  كواحد منّا،

كيف ال نشكرك وحضورك يحّرك كّل شيء  للخدمة في عين كارم،ذهبت وايّاها 

كيف ال نشكرك، كيف لنا أن ال نشكرك أو أن  حتى الجنين في الحشا يغتبط ويفرح،

نتوقّف عن شكرك لحظة بلحظة يا من تتنفّسك الرئتين، وتتحّرك لك األحشاء 

رفة ليتذوق وتسترسل لك المخيّلة، فتشاهد جماالتك والعقل يبحر في سفينة المع

منطقك فيرتفع بصليبك إلى الّسماء حامالً معه كّل األرض وما عليها، لك المجد يا 

 . هللا الثالوث الى األبد، آمين

 

 

 



  صالة الختام

وَح  فـَلـْنـَْشكـُرِ  دَ ولـْنـَْسُجْد لـَهُ ونـَُسبِّْحهُ اآلَب واإلبَن والرُّ الـثـَّالوَث األقدََس والُمَمجَّ

 آمـيـن. الـقـُدُس.

 كـيـريـالـيـسـون، كـيـريـالـيـسـون، كـيـريـالـيـسـون.

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

 (3ْمـِشـيـحـو ْدقـُـْم ِمــْن بـِـْت ِمــيــتِـْه، إتـراَحـام ِْعـلـَيـْن )

 …أبــانـــا الـذي فـي الـسَّـمـاوات 


