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 مع مريم نحو االعالي
 (38:1"هاءنذا أمة للرب فليكن لي حسب قولك" )لوقا 

 االديرة والرساالت المباركات في كل أخواتي

 جميعًا! ومحبة أمنا العذراء يكونان معكن  سالم الرب 

 االستعداد لعيد امنا العذراء مريمم/ 

 . اقبللل كللل  لليء  ا للكر الللرب هلللا مرافعلللك  يانللا  وهلللا كللل الللنع  والبركللات اللللي ي لل ق ا هلللا كللل وا لل ة منلل 
لنلأملل معلًا     ل ب ا بال دنس أصلي  لييعة رببانيلنلاوبينما نحن في هذه األيام نسلع  لحلول هي  أمنا مري  المحبو 
وللا ألألن لا المكرسلة ا   في  ياتنا المكرسلة ونعيش ا نحن بنات ا  بما جس  ت في  يات ا من فضائل كي نعل ي ب ا

. يعول اإلنجيلي لوقا:" طوبا لللل  الللي نمنلن ألنلك سليل  ملا قيلل ل لا ملن هنل  اللرب" والمثال في مسيرت ا االيمانية
(.  ن للا طللوبا اإليمللان اللللي تجعللل نفللس مللري  تنشلل  ب للذه المناسللبة نشللي  اللع للي :"تع     نفسللي الللرب 45: 1)لوقللا

النشللي  للليس صللالًة نرفع للا لمللري    ن للا   ن هللذاوتبللل    رو للي بللاي منل للي ألنللك ن للرأ  لللا توا"لل  أملللك......." 
لعلي يللة  لللا "مسللكن قلب للا"   يلل  ييللي    . وهللي صللالة مللري  نفسلل ا. ف للي تعودنللا هنللا  هبللر الن للو  ال لابيللة ال

 يل  تلأملل ملري  بفلرح    ت بنا نشي  الروح الذي يييض في همق األهماق نب أ  ياة  باكورة تسبحة العن لرة ال بيلرة
النللال  للفعللراء... ولالءنيللاء. فللأنل تحلل ا الر مللة  األقويللاء هللن  ال يوصللح  كمللة الب اللللي تعلللا  ن للام العللال   

روش  وت رف األءنياء فارءين  أليس هلذا هلو اليريلق اللذي تسلل ك الر ملة  ل لي تفلل أ األهلين هللا الحعلائق الع
. مللري  رب لليء هييللة مللن اللل  ل الللا المل للوت السللماوي  يلل  كللل  الو يلل ة تات الييمللة  وتعلل  ه  هلل  أيضللًا لللل خو 

الللللي تنللللار  ملللن ال يملللل   لللي ًا   تلللل   تلأملللل  كملللةأ و ت سلللب     هللللا وفائلللك بوهلللوده   يملللانالالعلللذراء فلللي نشلللي  ا
 (. فنشللي  اللع للي  هللو  عللًا نشللي   تلل فق  ر مللة  2  1كللور  1للعييللك كلللأ  لليء " لللا ال يفلنللر بشللر  أمللام  " ) 

 . ملنابية للبشرالال
   

 أنفسلنا هلل أن يحبا ا في توا"لع ا  فلي  لفا ية كامللة. لنسلأل الرباسلسلمن كليًا الرادة    وتركن  ن  مري  
  فلي م ل ايية  ياتنلا الرو يلة ن  ين لر الينلا كملا ن لر اللا ملري   وهلل نعبلل   بلاك لنلا  هنلا ت مل نلأ    بإمكاننلا أن

أي أن  . لنللا لللك ومللا ي للنعكهالقلنللا الشن للية معللك. نحللن نرءللا  فللي أن نحللاا    ول للن يجللا ان نعبللل اواًل هيي
قبللول  بللك الع للي  الللذي يريلل  أن و الع يمللة والمذهلللة اللللي ي عيينللا  ياهللا     الللا األ للياءهللننلعلل مللن تع مللة اهمالنللا 

فلللي اسلسلللالم وطواىيلللة هللللا مثلللال امنلللا ملللري . فلنلللريأ بلللأن نسلسلللل أ لن لللر    فلللي  نانلللك الالملنلللاهي.  نللا بلللكي مر 
أن     ال تات للاك للل  لل ايللة  وللل  يكللن للل ي ا مللا تعييللك ولنللريأ بللأن ن وخللذأ كمللري  فللي توا"للع ا  هللي اللللي كانللن فعيللرةً 

   .   وينلعنا من ج ي بك خذ في هذا الحنان الذي ءمرها ويودُّ أن ي مرنان ؤ 
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 لليسلحل   هلن الللاريا  توهنل ما    ملري  أملرين هلامين: ملري  تعلرف تلاريا  لعب اأمنلا نلعل  من نشي  تع ي  
رب بشلعبك. واألملر الثلاني هلو أن تلاريا الحلا واألمانلة اللذي ربل  الل    مجرد تسلسل األ  ا   بل تاريا اللعاء باي

كعضلو  لي وفاهلل فلي تلاريا  ن لرة تاتيلة   مري  ال تن ر  لا هذا اللاريا من النلار،  بلل تن لر  ليلك ملن الل اخل  
  . النال  الذي يحععك الرب م   عبك وفي كل فرد

 
  مللأمالت جميعلا بنلاو نسللع  لعل وم هلذا العيل  الععيلع هللا قل لنعمل كلل ملا بوسلعنا كلي .... أخواتي المباركات

فللي  يللاة أمنللا مللري   أم الرببانيللة جمعللاء  طالبللات  للفاهل ا وهون للا للسللاه نا كللي ت للون كللل  منللا هلللا مثال للا بيللن 
ل للذا  ع ادًا جيلل اً قربللان ملجللول يحمللل المسللي  للعللال    يلل  أن للا كانللن المكرسللة االولللا هلل. لللذاهلينا أن نسلللع   اسللل

ولنلحلل  معللًا ونعلل م صلللواتنا وتأمالتنللا الللا     سللا وللروف كللل رسللالةصللالة رافع للا صللوم و ي رو يللةبريا"للة العيلل  
السللالم واالسلللعرار فللي العللال  ق اسللة كللل منللا ومللن أجللل مللن أجللل  االل للي مل للة رببانيلنللا للعلل م ا الللا هللرش ابن للا

دُّ أن و  الللرب يسللو   يللك ويحف للك مللن كللل خيللر وخاصللة فللي بللل نا الحبيللا العللراق ليحللل سللالم  . كمللا أوأ  ءأ اأ هنلل    للر 
ل يمللا ت مرنللا    طالبللة  للفاهل ا وصلللوات ا   قلوبنللا جميعللاً ل للا ب للذه المناسللبة ال اليللة هلللا ب  كللل أخللن فللي الرببانيللة وأ ق

ا معلللل يات ب لللا فلللي  ياتنللل بأمانلللة ميلعلللة كلللي نعلللين  ياتنلللا وت ريسلللنا هلينلللا بمحبل لللا الوال يلللة وت لللعر نعم لللا اللللوافرة 
 . وخ ملنا

  افاًل بالنع  والبركات السماويةأتمنا للجمي  هي ًا مباركًا 
 
 وصلواتي األخوية مع خالص محبتي 
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